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Informacje podstawowe:
Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa 
pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5. – projekty innowacyjne
Okres realizacji: 01.07.2010 – 31.10.2013
Partnerstwo czterech podmiotów: 

• Lider – Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Sp.z o.o., 
• Partner 1 – Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, 
• Partner 2 – SGS Eko-Projekt sp. z o.o. Pszczyna, 
• Partner 3 – Dr. Kerth + Lampe Geo-Infometric GmbH (Niemcy).

Projekt został objęty honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Cel i zakres realizacji Projektu:

Celem ogólnym Projektu jest wypracowanie i przetestowanie do 2013 r. kompleksowego, innowa-
cyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych 
metodą projektu w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, co w kon-
sekwencji powinno doprowadzić do zwiększenia zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia 
na kierunkach technicznych. Ze względu na olbrzymie możliwości wykorzystania wiedzy z różnych 
przedmiotów interdyscyplinarny program poświęcony będzie nauce o środowisku naturalnym czło-
wieka. Oczekiwanym efektem jego wdrożenia jest wyedukowanie (odpowiednio do poziomu na-
uczania) ucznia jako osoby świadomej zjawisk ekologicznych i przyrodniczych, rozumiejącej procesy 
kształtowania środowiska oraz posiadającej umiejętności praktyczne do wykorzystania tej wiedzy  
i jej wdrożenia. Cele szczegółowe Projektu to:

1. Modyfikacja programów nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych pod  
 kątem możliwości realizacji projektów ekologicznych (powiązanie efektów nauczania  
 różnych przedmiotów, praktyczne wykorzystanie wiedzy, prowadzenie eksperymentu,  
 badań, analiz z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy i technologii ICT).

2. Wypracowanie i testowe wdrożenie nowatorskiego innowacyjnego interdyscyplinarnego  
 programu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu.

3. Opracowanie i testowe prowadzenie zajęć dodatkowych z przedmiotów matematyczno- 
 - przyrodniczych metodą projektu zorientowanego na wiedzę o środowisku naturalnym  
 człowieka (Program „3 żywioły – woda, ziemia, powietrze” opracowany odpowiednio  
 dla poziomu szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej).

Tytuł projektu:

Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program 
nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu

Akronim: Innowacyjny ekolog
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Metoda projektu nie jest nowością w Europie czy na świecie, ale ciągle w polskich szkołach stoso-
wana jest jedynie incydentalnie. Główne przyczyny: konieczność poświęcenia większej ilości czasu, 
współpracy nauczycieli różnych dyscyplin, brak wsparcia, motywacji i dostrzegania długofalowych 
efektów jej stosowania. Na podstawie zagranicznych rozwiązań można stwierdzić, że skuteczne 
wprowadzenie metody projektów wymaga współpracy z uczelnią i praktykami biznesu pozwalają-
cej na pokazanie praktycznego aspektu prowadzonych badań i analiz. Mamy nadzieję, że działania 
prowadzone w naszym Projekcie zapewnią nauczycielom merytoryczną pomoc i wsparcie, przez co 
pozwolą przełamać bariery powszechnego stosowania metody projektu w szkołach.

Szkoły, które wezmą udział w Projekcie otrzymają gotowy do realizacji program wraz z obudową 
metodyczną, niezbędne pomoce dydaktyczne do jego realizacji, dodatkowe godziny na zajęcia dla 
uczniów (płatne ze środków Projektu w ramach umów cywilno – prawnych), możliwość współpracy 
z Uniwersytetem Wrocławskim, dostęp do laboratoriów i profesjonalnych narzędzi badawczych. Na-
uczyciele realizujący program zostaną przeszkoleni w ramach projektu. Przewidujemy również szko-
leniowe wyjazdy studyjne dla nauczycieli do Partnera Niemieckiego i obozy naukowe dla uczniów 
organizowane przez Uniwersytet Wrocławski.

Udział w Projekcie:

Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół. Grupą użytkowników są nauczyciele 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, którzy otrzymają nowy atrakcyjny program nauczania 
oparty o metodę projektu ekologicznego. Grupą odbiorców są uczniowie, którzy dzięki nowoczesnej 
metodzie nauczania będą mogli kształtować i rozwijać kompetencje, zwłaszcza poprzez możliwość 
realizacji eksperymentów naukowych o interdyscyplinarnym charakterze. 
Wypracowany w projekcie innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów ma-
tematyczno – przyrodniczych metodą projektu będzie testowany w 36 szkołach, głównie z terenu 
południowo - zachodniej Polski, w tym:

• 16 szkołach podstawowych,
• 10 gimnazjach,
• 10 szkołach ponadgimnazjalnych.

Ogółem w projekcie planowany jest udział minimum 72 nauczycieli i 1440 uczniów. Szkoły rekru-
towane będą na zasadzie dobrowolności. Kryteria formalne: podpisanie porozumienia o współ-
pracy z deklaracją gotowości kadry pedagogicznej oraz udostępnienia pomieszczeń szkoły, zapew-
nienie zróżnicowania terytorialnego (miejscowości o różnej wielkości), założenia struktury próby  
ze względu na typ szkoły. Kryteria preferencyjne: zaangażowanie szkoły w dodatkowe inicjatywy 
(podejmowanie współpracy, aktywności w celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej). Przy kryteriach 
równoważnych decydować będzie kolejność zgłoszeń. Uczniowie w ramach szkół uczestniczących  
w Projekcie rekrutowani będą na zasadzie dobrowolności. Kryteria formalne: deklaracja uczestnic-
twa w obowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych (w ramach danego półrocza), w przypadku uczniów 
niepełnoletnich – dodatkowo zgoda rodziców /prawnych opiekunów.

Udział w Projekcie jest dobrowolny, a rekrutacja otwarta dla wszystkich typów szkół. 
Termin rekrutacji szkół do Projektu: 01.12.2010 – 17.12.2010.
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Wprowadzenie

Problemy z nadmiarem informacji, sposobami ich wykorzystywania mają dzisiaj wszelkie instytu-
cje edukacyjne. W systemach dydaktyki tradycyjnej za główny cel stawiano wyposażenie uczniów  
w jak największy zasób wiedzy już sprawdzonej i usystematyzowanej, dzisiaj natomiast działalność 
dydaktyczna powinna być skierowana na nabywanie przez uczniów innych umiejętności, niż wyłącz-
nie gromadzenie i odtwarzanie informacji. Coraz częściej nauczyciele zdają sobie sprawę z tego, że 
uczniów należy wyposażać w umiejętności selekcjonowania, porządkowania i kategoryzowania in-
formacji, tak by umiejętności te prowadziły do powstawania wiedzy operacyjnej. Cel taki realizować 
można poprzez aktywną działalność uczniów, a jedną z lepszych metod jest metoda projektów.

Projekty mogą mieć różny charakter i rozpatrywane mogą być ze względu na rożne kryteria. Mogą 
być realizowane indywidualnie, ale najczęstszą formą projektu jest praca zespołowa. Praca w gru-
pie ma swoje niewątpliwe zalety, a zasadniczą jest to, że poszczególni członkowie posiadają różne 
wiadomości, umiejętności i doświadczenia dotyczące rozwiązywanego problemu. Ale w grupie, jako 
organizacji złożonej z różnych indywidualności, przebiega wiele procesów, które mogą mieć wpływ 
na ostateczne wyniki. Przyjrzyjmy się zatem procesom formowania grupy, jak i dynamice procesów 
w trakcie realizacji zadania, jakim jest projekt.

W zależności od ujęcia teoretycznego strukturę projektu można podzielić na trzy lub pięć faz, (Mikti-
na, Zając, 2004)1. W trójfazowej strukturze pierwszym etapem jest przygotowanie projektu obejmu-
jącego m.in. wybór zagadnień do realizacji, ustalenie czasu trwania projektu, określenie liczebności 
i doboru osób w grupie, przydział ról, kolejnym – wykonywanie projektu, trzecim – podjęcie decyzji 
o ostatecznym kształcie wpracowanego przez grupę rozwiązania.

I Faza przygotowawcza – Dobór osób

Homogeniczność vs zróżnicowanie wewnątrz grupy 

W pierwszym rzędzie należy zastanowić się czy doboru osób do grupy projektowej dokonamy  
w sposób losowy, czy też będzie nam zależało na stworzeniu grupy o określonych właściwościach. 

Dr hab. Bożena Janda-Dębek prof. w UWR
Instytut Psychologii 

Psychologiczne aspekty pracy w grupie. Wybrane zagadnienia

1 Miktina A., Zając B. (2004) Jak wdrażac metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, 
 liceum i szkoły zawodowej, Impuls, Kraków 
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Kolejnym zagadnieniem jest kwestia homogeniczności lub różnorodności grupy. Zastosowanych kry-
teriów doboru homo-heterogenicznego może być wiele. Członkowie grupy mogą być podobni, lub 
różni ze względu: na wiek, płeć, samoocenę, osiągnięcia szkolne, pozycja w klasie, kompetencje, 
wreszcie właściwości osobowościowe. Warto przy tej okazji pamiętać, oczywiście mając na uwadze 
cele stojące przed grupą, że zwiększanie poziomu homogeniczności grupy może istotnie wpływać 
na jej spójność. 

Ale oprócz zalet doboru homogenicznego w postaci zwiększania spójności grupy, można wskazać 
również na jego nieoczekiwane przez nauczyciela skutki. Dobór grupy homogenicznej np. ze wzglę-
du na osobowość jej członków może przynieść zaskakujące rezultaty. Arnoff i Mese2 w 1971 roku 
przeprowadzili eksperymenty, w których organizowali 5 osobowe zespoły. Badacze stawiali przed 
obiema grupami różne zadania i dokonywali analizy ich zachowań oraz struktury grupowej. W wy-
niku celowego doboru grup homogenicznych wykształciły się struktury hierarchiczne i egalitarne, 
które skutkowały specyficzną dynamika zachowań członków grupy.

Liczebność grupy 

Nie ma w zasadzie ścisłych reguł wiążących liczbę osób w grupie ze z efektywność jej pracy. Bardzo 
istotny jest cel jaki postawiony jest przed grupą oraz zamierzony styl kierowania nią. O efektywności 
grupy można mówić nie tylko z punktu widzenia realizacji zadania, ale także z powodu poziomu 
aktywności wszystkich jej członków.
 
Wyłanianie lidera: lider narzucony – lider wybrany

Lista cech jakimi powinien charakteryzować się lider jest bardzo długa, ale najczęściej cechy te moż-
na skategoryzować w dwóch grupach: 

• właściwości związane z kompetencjami merytorycznymi 
 – niezbędnymi dla wykonania zadania

• właściwości związane z tzw. inteligencją emocjonalną3 
 – niezbędnymi dla stworzenia warunków współdziałania między członkami grupy

Liderem w grupie można zostać albo za sprawą decyzji czynników zewnętrznych, albo dzięki wy-
borowi dokonanemu przez samych uczestników grupy. Gdy lider nie jest wyznaczony, w małych 
grupach często spontanicznie wykształcają się określone typy liderów. W badaniach Balesa i Slatera 
(1955)4 wyróżnione zostały dwa typy. Pierwszy typ – nazwany specjalistą społeczno-emocjonal-
nym – inicjuje zachowania związane z redukowaniem napięć, zażegnywaniem konfliktów, budo-
waniem pozytywnych relacji. Ten rodzaj liderów jest najbardziej lubiany. Drugi typ to specjalista 
zadaniowy, który potrafi zorganizować grupę wokół zadania: dzieli obowiązki, sugeruje rozwiąza-
nia, i spostrzegany jest jako osoba, która w największym stopniu przyczynia się do realizacji celów.

2 Za: Wojciszke B., Doliński D. (2008) Psychologia społeczna [w] J.Strelau, D. Doliński (red)
 Psychologia. Podręcznik akademicki. GWP, Gdańsk
3 Zob. m.in. Kuc B.R., Moczydłowska J.M. (2009) Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki. Difin, Warszawa
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II Faza – wykonywanie projektu

Skutki obecności innych ludzi (członków grupy) przy wykonywaniu zadań

Członkowie grup pracujących nad zadaniem (projektem) podlegają procesom, które są dosyć po-
wszechne i charakterystyczne dla pracy zespołowej. Pierwszy z procesów znany w psychologii pod 
nazwą facylitacji społecznej, to proces odnoszący się do funkcjonowania poszczególnych członków 
grup. Zjawisko facylitacji społecznej to proces, dzięki któremu obecność innych ludzi wpływa na 
intensyfikację zachowań jednostki. Związany jest z dwiema zasadami, którym podlegają ludzie: 
równoczesnego działania i obecności audytorium. Proces facylitacji nie jest jednak bezwarunkowy. 
Między innymi badania Roberta Zajonca (1983) oraz Barona (1986)5 doprowadziły do sformułowa-
nia kolejnych zasad: intensyfikujący wpływ innych osób na zachowania jednostki jest najsilniejszy 
w przypadku zadań prostych, rutynowych, dobrze wyuczonych. Gdy zaś zadania są nowe, trudne, 
skomplikowane – obecność innych może działać jak dystraktor, może powodować wzrost niepokoju 
jednostki tym, że w obecności innych nie zdoła sobie poradzić z trudnym zadaniem.

Drugim znaczącym zjawiskiem, które pojawia się działaniach grupowych, jest zjawisko nazwane 
przez Biba Latane próżniactwem społecznym6. Polega ono na spadku wysiłku wkładanego przez 
jednostkę w zadanie wykonywane zespołowo. Zjawisko takie nasila się szczególnie w większych 
grupach, a także wówczas, gdy członkowie grupy są zmęczeni. Wtedy to efekt zespołowy może być 
niższy, niż suma wysiłku do jakiego są zdolni poszczególni jego członkowie. Psychologiczne interpre-
tacje zjawiska próżniactwa społecznego wiążą się z przynajmniej czterema możliwymi przyczynami: 
rozproszeniem odpowiedzialności, kierowaniem się zasadą równości, strategią chowania się w tłu-
mie, wypełnianiem standardu społecznego. 

W końcu kolejnym ciekawym, ale też istotnym z punktu widzenia pragmatyki zjawiskiem jest efekt 
polaryzacji grupowej. Jest to zjawisko dotyczące strategii podejmowania decyzji. Pierwszymi ba-
daczami, którzy zwrócili na nie uwagę byli Wallach, Kogan i Bem (1962)7 nazywając je pierwotnie 
przesunięciem punktu ryzyka. Zjawisko to polega na tym, że grupa ma większe tendencje do 
podejmowania działań ryzykownych, niż wynikałoby to z uśredniania indywidualnych preferencji 
zachowań ryzykownych. Dzieje się tak dlatego, że z powodu dyfuzji odpowiedzialności żaden 
z członków nie czuje pełnej odpowiedzialności za skutki podjętych decyzji grupowych, nawet wtedy 
gdy mogą one wywołać negatywne konsekwencje.

Komunikacja w grupie 

Żadna grupa nie może dobrze funkcjonować i realizować efektywnie zadań, jeżeli nie możliwości 
skutecznego komunikowania się. Jednak nie każdy sposób komunikowania się jest jednakowo dobry 
w poszczególnych rodzajach zadań i typach zarządzania.

4 Za Wojciszke B., Doliński D. (2008) Psychologia społeczna …….
5 Za Wojciszke B., Doliński D. (2008) Psychologia społeczna …….
6 Oyster C. K. (2002) Grupy. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań
7 Oyster C. K. (2002) Grupy. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań
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W poszczególnych rodzajach sieci komunikacyjnych istotne znaczenie ma nie tyle dystans fizyczny 
między osobami mogącymi się potencjalnie komunikować, ile liczba ogniw, które dzielą poszczegól-
ne osoby. Liczba ogniw to wielkość dystansu komunikacyjnego. Jednak w wielu wypadkach (szcze-
gólnie w klasie w pracy z młodzieżą szkolną) – chociaż dystans komunikacyjny nie jest identyczny 
z dystansem fizycznym – kształt sieci komunikacyjnej może być modelowany za pomocą aranżacji 
przestrzeni.
Modeli sieci komunikacyjnych jest wiele, ale wszystkie można sprowadzić do dwóch wymiarów: 
sieci scentralizowanych i zdecentralizowanych. Zarówno jedne jak i drugie mają swoje zalety i wady,  
a wybór sposobów komunikacji powinien zależeć od rodzaju zadania. 

Sieci scentralizowane (typu „łańcuch”, „gwiazda”), których istotną cechą jest to, że informacje 
płyną od wszystkich uczestników do jednej osoby, która gromadzi, integruje informacje i znajduje 
właściwe rozwiązanie (trzeba pamiętać, że takie rozwiązanie komunikacyjne nakłada bardzo dużą 
odpowiedzialność na lidera grupy) sprzyjają efektywności wykonywanych zadań, ale, jak wynika  
z badań, przede wszystkim realizacji zadań prostych.

W przypadku zadań złożonych, wymagających kreatywności korzystniejsze jest kształtowanie sieci 
zdecentralizowanych (np. „pełnego koło”). W nich bowiem, gdy każdy uczestnik może komuniko-
wać się z innymi członkami grupy, wzrasta zadowolenie z własnej aktywności, a poziom doświad-
czania pozytywnych emocji jest znacząco wyższy. Decentralizacja wpływa także pozytywnie na po-
ziom zaangażowania i spójność grupy.

III Faza – ocena projektu i podejmowanie decyzji 

Ten etap pracy nad projektem jest ukoronowaniem pracy grupowej, ale nie pozbawionym trudności 
związanych z pracą grupową. Zasadniczym problem dla grupy bywa wybór rozwiązań, które mogą 
mieć charakter alternatywny. Na tym etapie członkowie grupy powinni posłużyć się technikę doko-
nywania oceny rozwiązań. Dobrym zatem rozwiązaniem, ustalonym w fazie przygotowawczej jest 
określenie czy grupa będzie dążyć do uzyskania konsensusu, który zazwyczaj jest czasochłonny, czy 
też np. techniki uśredniania głosów poszczególnych członków. 
Zaprezentowane tutaj zjawiska i problemy nie wyczerpują oczywiście wszystkich aspektów pracy 
grupowej nad projektami. Dotyczą wybranych fenomenów, najbardziej istotnych i wyrazistych, które 
mają w pracy z grupami kluczowy charakter.
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Wstęp
Ze względu na specyfikę „Projektu EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program naucza-
nia przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu” w ocenie dotychczasowych do-
świadczeń współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego ze szkołami w zakresie przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych wykorzystano materiały z pięciu wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego: 
Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydziału Nauk Biologicznych, Wydziału Mate-
matyki i Informatyki, Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Wydziału Chemii.
Uniwersytet Wrocławski podejmuje bardzo wiele różnorodnych działań w zakresie wspomagania 
kształcenia młodzieży szkolnej. Z racji na ograniczone możliwości w poniższym materiale zostaną 
przedstawione tylko wybrane z nich. Współpraca Uniwersytetu Wrocławskiego ze szkołami przyjmu-
je różnorodne formy. Nie ograniczają się one tylko do tradycyjnych metod podawczych. Społeczeń-
stwo informacyjne i gospodarka elektroniczna formułują nowe wymagania kreatywności, interdyscy-
plinarności, samodzielności i umiejętności współpracy z innymi. Poszczególne Wydziały dostrzegają 
potrzebę kształcenia uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem nowoczesnych metod, nastawionych  
w większym stopniu na kształcenie umiejętności, a nie tylko na opanowywanie wiedzy. Poniżej 
przedstawiono charakterystykę najciekawszych inicjatyw podejmowanych przez Uniwersytet Wro-
cławski w ramach współpracy ze szkołami w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Dolnośląski Festiwal Nauki
Jedną z najciekawszych, interdyscyplinarnych form prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych 
metod jest coroczny Dolnośląski Festiwal Nauki. Należy on do największych imprez w Polsce popu-
laryzujących naukę i kulturę. Zadaniem Festiwalu jest prezentowanie osiągnięć nauki w zrozumiały  
i atrakcyjny sposób. Jest to jedna z nielicznych okazji do odwiedzenia miejsc dostępnych na co dzień 
tylko dla naukowców i studentów. Impreza ta cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży szkol-
nej. W roku 2010 odbyła się już XIII edycja Festiwalu. Tematem przewodnim tej edycji było „Piękno 
różnorodności”. Hasło to stanowi nawiązanie do idei Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które ogłosiło 
rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. 
W ramach Festiwalu każdy Wydział przygotowuje ciekawą ofertę edukacyjną w postaci wykładów, 
prelekcji, konkursów, zajęć warsztatowych, ćwiczeń laboratoryjnych itp. Rosnące zainteresowanie 
szkół uczestniczeniem w kolejnych edycjach Festiwalu i jednocześnie dotychczasowo zebrane do-
świadczenia pracowników naukowych owocują ciągłym poszerzaniem oferty edukacyjnej. Oferta 
uczelni jest przeznaczona dla uczniów wszystkich poziomów nauczania (przedszkole, szkoły podsta-
wowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Imprezy organizowane w ramach Festiwalu odbywają 
się nie tylko we Wrocławiu, ale także w wielu większych miastach Dolnego Śląska.

Dr hab. Robert Tarka
Uniwersytet Wrocławski

Rola Uniwersytetu Wrocławskiego 
we wspomaganiu kształcenia młodzieży szkolnej
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W Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego ofertę edukacyjną na tę imprezę przygotowują 
przede wszystkim Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery oraz Zakład Kartografii. Oferta eduka-
cyjna klimatologów obejmuje między innymi wykłady, prelekcje, zajęcia warsztatowe i ćwiczenia 
laboratoryjne dotyczące praw fizycznych i mechanizmów formowania się wybranych zjawisk pogo-
dowych. W Zakładzie Kartografii zajęcia realizowane są głównie w pomieszczeniach Zbiorów Karto-
graficznych W prezentowanych tematach omawiana jest zasobność informacyjna map i atlasów, ich 
ewolucyjność, zmiana wizerunku, wiarygodność przekazu o otaczającym świecie, ich walory arty-
styczne oraz metody ich badania i ich przydatność w procesach poznawczych i użytkowych. Instytut 
Nauk Geologicznych bierze udział w Festiwalu Nauki od samego początku. Tematyka wykładów, 
zajęć warsztatowych, wystaw itp. jest bardzo różnorodna i ciągle modyfikowana: skały i minerały, 
wybrane zagadnienia z geologii historycznej, hydrologii i hydrogeologii, przyroda i badania Spits-
bergenu. Dążąc do stałego polepszania współpracy ze szkołami Wydział Nauk Biologicznych uczest-
niczy również w przedsięwzięciach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki od początku jego działalności. 
Corocznie w ramach festiwalowych zajęć realizowane są wykłady i ćwiczenia popularyzujące szeroko 
pojęte nauki biologiczne. Podczas Festiwali realizowane były zajęcia laboratoryjne, odbywały się 
zajęcia warsztatowe, wykłady, prezentacje, pokazy i konkursy, miedzy innymi z zakresu antropologii, 
biologii roślin i zwierząt, biologii komórki i mikroskopii elektronowej czy pokazy o tematyce mikro-
biologicznej. Każdego roku Wydział Matematyki i Informatyki w ramach Dolnośląskiego Festiwalu 
Nauki organizuje Maraton Matematyczny, warsztaty gier logicznych i strategicznych oraz wykłady 
popularnonaukowe. Także Wydział Fizyki i Astronomii bierze aktywny udział w Dolnośląskim Festi-
walu Nauki. Wśród różnorodnych form oferowanych przez naukowców młodzieży do szczególnie 
obleganych przez uczniów imprez należą: „Cyrk fizyczny” i „Fizyka na wesoło”. „Cyrk fizyczny” to im-
preza, której celem jest popularyzacja fizyki poprzez pokazy doświadczeń fizycznych wraz z ich przy-
stępnymi objaśnieniami. Podczas pokazu prezentowane są efektowne, zabawne i zaskakujące ekspe-
rymenty fizyczne. Tematyka pokazów i zestawów doświadczeń z roku na rok ulega zmianom. „Fizyka 
na wesoło” jest od wielu lat imprezą towarzyszącą „cyrkowi fizycznemu”. Obok sal wykładowych,  
w których odbywa się cyrk ustawiane są stoiska, obsługiwane głównie przez studentów fizyki, na 
których pokazywane są eksperymenty fizyczne ze wszystkich działów fizyki. Każdego roku na Festi-
wal Nauki zaprasza także Wydział Chemii. Odbywają się wykłady połączone z pokazami efektownych 
doświadczeń, warsztaty dla uczniów różnych typów szkół. Każdej z grup ćwiczeniowych towarzyszy 
opiekun dbający o bezpieczeństwo uczestników i pomagający w wykonywaniu doświadczeń. Część 
doświadczeń uczestnicy wykonują sami, w niektórych przypadkach są to demonstracje prowadzone 
przez doświadczonych eksperymentatorów. Dzięki małej liczebności grup wszystko można dokład-
nie zobaczyć doświadczenia i prawie wszystko dotknąć. Uczestnicy zapraszani są również do labo-
ratoriów naukowych, a przeprowadzane doświadczenia dotyczą ciekawej chemii. Warsztaty to też 
okazja do bezpośrednich kontaktów z kadrą naukowo-badawczą i studentami. Można porozmawiać 
na temat wyboru przyszłych studiów, poczuć atmosferę prawdziwego laboratorium. Każdego roku 
proponowane są nieco inne ćwiczenia.

Wykłady, odczyty, prelekcje
Jedną z bardzo często stosowanych form popularyzowania wiedzy wśród uczniów są wykłady, od-
czyty i prelekcje.
Od dziesiątków lat sztandarowym tematem wykładów i prelekcji na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształ-
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towania Środowiska jest tematyka badań polarnych (Grenlandia, Alaska, Spitsbergen). Ze względu 
na ważną rolę i zasługi środowiska wrocławskiego oraz z powodu posiadania własnej stacji badaw-
czej, szczególnie popularnym tematem jest Spitsbergen i badania wrocławskich uczonych. Obiek-
tem, który w ciągu całego roku przyciąga uczniów jest Obserwatorium Meteorologiczne Zakładu 
Klimatologii i Ochrony Atmosfery. Dla grup wyrażających większe zainteresowanie oferowane są 
wykłady i prelekcje nie tylko w zakresie tematyki polarnej, ale także dotyczące zjawisk pogodowych  
i klimatycznych zachodzących na naszej planecie. Wykłady te są połączone ze zwiedzaniem obserwa-
torium. Wykłady i prelekcje prowadzi również Zakład Kartografii. Oferta skierowana jest do uczniów 
wszystkich poziomów nauczania i dotyczy przede wszystkim historii, roli map i możliwości ich prak-
tycznego wykorzystania. Od ośmiu lat w Instytucie Nauk Geologicznych prowadzone są cykliczne 
wykłady popularno-naukowe, przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
osób zainteresowanych tematyką przyrodniczą, maturzystów pt: „Tajemnice Ziemi i Wszechświa-
ta”. Na Wydziale Nauk Biologicznych prowadzone są w poszczególnych Zakładach cykle wykładów 
popularnonaukowych oraz pogadanki. Mają one na celu popularyzowanie budzących szczególne 
zainteresowanie zagadnień biologii molekularnej i biochemii, zagadnień antropologicznych czy od-
kryć mikrobiologicznych i ich znaczenia dla człowieka. Poruszane są także zagadnienia dotyczące 
poznawania środowiska życia roślin, znaczenia etyki zawodowej w pracy biologa czy problematyka 
dotycząca eksperymentu jako fundamentalnej metody badań. Wydział Matematyki i Informatyki od 
1991 roku organizuje cykle odczytów popularnonaukowych pod nazwą Wrocławskie Spotkania Ma-
tematyczne. Wykładowcami są pracownicy lub doktoranci wydziału lub zaproszeni goście z innych 
uczelni. Wydział Fizyki i Astronomii wraz z Polskim Towarzystwem Fizycznym od lat prowadzi wykła-
dy popularnonaukowe dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Dolnego 
Śląska. Organizowane są także seminaria środowiskowe „Problemy dydaktyki fizyki” dla nauczycieli 
fizyki wszystkich typów szkół. W ich ramach odbywają się także ciekawe wykłady. Wydział Chemii 
otworzył w semestrze letnim 2006 r. „Wszechnicę dla nauczycieli”. Spotkania w ramach Wszechnicy 
były początkowo adresowane do nauczycieli szukających inspiracji i pomocy w wykonywaniu swo-
jego zawodu. Poczynając od roku akademickiego 2009/2010 na wybrane spotkania zapraszani są 
również uczniowie zainteresowani chemią.

Kształcenie umiejętności młodzieży szkolnej z wykorzystaniem metod akademickich 
Uniwersytet Wrocławski posiada pokaźną bazę dydaktyczną, która jest wykorzystywana również 
w edukacji młodzieży szkolnej. Do najciekawszych obiektów, z których mogą korzystać uczniowie 
należą muzea, obserwatoria, laboratoria, pracownie naukowe itp.
Obserwatorium Meteorologiczne Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery przeprowadza pokazy 
i ćwiczenia o charakterze laboratoryjnym, podczas których prezentowane są proste doświadczenia 
dotyczące praw fizycznych i mechanizmów kształtowania się wybranych zjawisk pogodowych. Dla 
grup zorganizowanych Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych prowadzi lekcje z za-
kresu nauk o Ziemi. Tematyka lekcji dotyczy minerałów, skał i procesów geologicznych ze szczegól-
nym uwzględnieniem Dolnego Śląska. Od 2008 roku w szkołach poza Wrocławiem prowadzone są 
przez pracowników Instytutu Nauk Geologicznych Dni Nauki. Są to konferencje popularnonaukowe 
łączące w sobie elementy wykładów warsztatów i laboratoriów. Te formy współpracy ze szkołami, 
znajdującymi się poza ośrodkami akademickimi, są bardzo cenioną przez uczniów i nauczycieli formą 
przybliżania wiedzy i prowadzenia zajęć charakterystycznych dla szkół wyższych. Na Wydziale Nauk 
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Biologicznych lekcje muzealne połączone z warsztatami oferują przede wszystkim Muzeum Człowie-
ka w Zakładzie Biologii Człowieka i Muzeum Przyrodnicze. Lekcje prowadzone w Muzeum Człowieka 
pozwalają na poznanie technik pomiarowych z zakresu antropologii z wykorzystaniem przyrządów 
antropometrycznych, poznanie budowy kości i czaszek przodków i ras człowieka, określanie płci  
i wieku na podstawie układu szkieletowego człowieka. Muzeum Przyrodnicze prowadzi lekcje mu-
zealne mające na celu dostrzeganie różnorodności biologicznej, poznanie podstawowych mechani-
zmów ewolucji, utrwalenie nazewnictwa biologicznego w zakresie taksonomii. Wydział Nauk Bio-
logicznych przeprowadził do tej pory w wielu szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szereg 
ćwiczeń laboratoryjnych i warsztatów terenowych. Celem spotkań organizowanych przez Zakład 
Biologii Komórki jest doskonalenie samodzielności pracy laboratoryjnej, kontakt ze sprzętem oraz 
sposobami pracy eksperymentalnej, doskonalenie umiejętności poruszania i formułowania trudnych 
problemów natury biologicznej oraz stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi. Z kolei ćwiczenia 
laboratoryjne organizowane przez Zakład Biologii Mikroorganizmów pozwalają na poznanie zasad 
funkcjonowania różnych typów mikroskopów, doskonalenie umiejętności mikroskopowania, obser-
wacje mikroorganizmów czy poznanie zasad rządzących hodowlą organizmów w sterylnych wa-
runkach. Ćwiczenia laboratoryjne i warsztaty terenowe organizował także Zakład Biologii Roślin. 
Zajęcia te doskonaliły nie tylko umiejętności pracy laboratoryjnej, ale także umiejętności obserwacji 
organizmów w warunkach naturalnych, dostrzeganie różnorodności biologicznej, projektowanie  
i przeprowadzanie nieskomplikowanych eksperymentów w terenie. Szczególnie interesujące były 
zajęcia w Ogrodzie Botanicznym, które pozwalały na poznanie zróżnicowania gatunkowego roślin, 
poznanie różnorodności ekosystemów, oznaczanie gatunków drzew czy cech osobniczych i grupo-
wych populacji i roślin. Oryginalnym projektem Wydziału Nauk Biologicznych jest program eduka-
cyjny „Mój Pierwszy Uniwersytet” skierowany do uczniów gimnazjum. Pilotażowa edycja odbyła 
się w roku akademickim 2008/2009, w roku 2010/2011 planowana jest kolejna edycja poszerzona  
o program dla szkół podstawowych. Program jest adresowany do wybranych uczniów o szcze-
gólnych zainteresowaniach ogólnobiologicznych i ma na celu pogłębienie zainteresowań i wiedzy 
przyrodniczej, zdobycie dodatkowych umiejętności, pokazanie najnowszych osiągnięć biologii oraz 
uwrażliwienie na problematykę środowiskową i ochronę przyrody, a także pokazanie uczniom pracy 
uczelni i naukowców. Zajęcia realizowane w ramach programu obejmują cykle wykładów połączo-
nych tematycznie w zależności od organizującego Zakładu z zajęciami laboratoryjnymi, warsztatami 
terenowymi lub lekcjami muzealnymi. Ciekawą imprezą organizowaną przez Wydział Matematyki  
i Informatyki są Wrocławskie Matematyczne Marsze na Orientację. Marsze organizowane są od 2003 
roku. Ich celem jest połączenie sportu i rekreacji z matematyką oraz promocją terenów zielonych 
Wrocławia i okolic. Jest to obecnie największa popularna impreza na orientację w Polsce. Co roku 
bierze w niej udział ponad 800 osób. W zawodach uczestniczą 3-osobowe patrole uczniów lub na-
uczycieli i rodziców. Posługując się mapą i kompasem, muszą odszukać w terenie punkty kontrolne 
zaznaczone na mapie oraz wyznaczyć na mapie i odnaleźć w terenie tajemnicze punkty kontrolne, 
będące rozwiązaniami geometrycznych zadań konstrukcyjnych i rebusów. Ostatni - VIII Matematycz-
ny Marsz na Orientację odbył się w 2010 roku w Sobótce. Inną ciekawą inicjatywą są obozy naukowe 
dla uzdolnionej matematycznie młodzieży z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Przez wiele lat brali  
w nich także udział uczniowie z Niemiec. Organizowane są od 1989 roku. Na specjalne zamówienie 
szkół odbywają się lekcje fizyki dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, połączone 
z demonstracją doświadczeń fizycznych. Na terenie uczelni uczniowie uczestniczą w „Lekcjach z fi-
zyki na uniwersytecie”, które są powtórkowymi wykładami podsumowującymi przerobiony materiał 
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szkolny. Na tych wykładach demonstrowane są przede wszystkim klasyczne doświadczenia, których 
w szkole nauczyciele nie demonstrują z powodu braku czasu i odpowiedniej bazy. Ciekawą ofertą są 
także prezentacje w Planetarium Instytutu Astronomicznego. W laboratoriach Wydziału Chemii, od-
bywają się również zajęcia zamawiane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem tych zajęć jest 
realizacja zagadnień poszerzających znajomość chemii, wykraczających poza treści ujęte w podsta-
wie programowej Inną formą wystosowaną przez Wydział do uczniów szkół ponadgimnazjalnych są 
warsztaty przygotowujące do matury „Eksperyment chemiczny w zadaniach maturalnych”. Program 
zajęć opiera się na wymaganiach maturalnych dostępnych w informatorach oraz bazuje na opubli-
kowanych arkuszach maturalnych. Zajęcia laboratoryjne poruszają tematykę eksperymentalną, która 
stwarza największe problemy na maturze – planowanie i projektowanie doświadczeń. Uczniowie 
podczas zajęć samodzielnie wykonują doświadczenia lub obserwują eksperyment pokazowy, ćwiczą 
poprawne zapisywanie obserwacji, wniosków i reakcji chemicznych, wynikających z przeprowadzo-
nych doświadczeń – zgodnie z wymaganiami egzaminu maturalnego.

Metoda projektu edukacyjnego
Wśród wielu metod stosowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach współpracy ze szkołami 
jest także metoda projektu edukacyjnego.
W Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego podejmowanych było wiele działań w zakresie pracy 
z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego. Jednym z tych działań były warsztaty komplekso-
wej edukacji ekologicznej ZIELONE GÓRY. Projekt był finansowany przez Polskie Biuro Regionalnego 
Centrum Ekologicznego (REC) i realizowany we współpracy z Fundacją Karkonoską - Biuro Bilate-
ralnego Rezerwatu Biosfery Karkonosze/Krkonoše w latach 1997 – 1998. W projekcie uczestniczyli 
uczniowie klas VI – VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie i Szkoły Podstawowej nr 27 
we Wrocławiu (obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10). Celem przedsięwzięcia było opracowa-
nie i wdrożenie przewodnika edukacji ekologicznej Innym ciekawym działaniem realizowanym przez 
ten Instytut był „Projekt interaktywnego ogrodu edukacji szkolnej „żywioły przyrody – rzeźbiarze 
natury”. Projekt został opracowany w 2006 roku w ramach współpracy Instytutu z wrocławskim 
Gimnazjum nr 20 im. Prof. Alfreda Jahna. Stworzono go na okoliczność udziału w konkursie „Pro-
jekt obiektu Eksploratorium w Parku Historii Naturalne”. Celem projektu było zaplanowanie stałej 
interaktywnej wystawy, która swym charakterem miała nawiązywać do idei przyszkolnego ogródka 
dydaktycznego, pełniąc funkcję międzyszkolnego, ogólnie dostępnego obiektu. Z racji różnorod-
ności tematów, wyposażenia wystawy i sposobu funkcjonowania planowaną ekspozycję nazwano 
„interaktywnym ogrodem edukacji geograficznej”. Tematy poruszane w ramach zajęć w interaktyw-
nym ogrodzie edukacji szkolnej miały się skupiać na pięciu podstawowych zagadnieniach: pogoda 
i klimat, woda i skała, ekosystem, zaplanuj swoją przestrzeń oraz mapa, kompas i satelita. Projekt 
stworzono bezkosztowo, nie uzyskał on jednak finansowania nie mieszcząc się w koncepcji Parku 
Historii Naturalnej. Instytut Nauk Geologicznych brał udział jako partner w projekcie „Wrocławskie 
dzieci uczą segregować śmieci”. Projekt miał charakter edukacyjny i zakładał kontynuację działań 
ekologicznych poprzez budowę sieci placówek promujących ekologię pod patronatem Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia. Celem 
projektu było przede wszystkim upowszechnienie segregowania odpadów w najbliższej okolicy.  
W projekcie wzięło udział 25 placówek. Instytut Nauk Geologicznych w ramach projektu prowadził 
warsztaty i wykłady dla uczniów wszystkich poziomów nauczania. Stanowił również rolę eksperta 



15
3 Ż Y WIOŁY
woda, ziemia, powietrze Projekt EKOLOGIA

– innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu

podczas rozstrzygania niepewności podczas realizacji projektu. Wydział Nauk Biologicznych od lat 
współpracuje ze szkołami wykorzystując metodę projektu edukacyjnego. Do ważniejszych przedsię-
wzięć w tym zakresie można zaliczyć:

• projekt „Myśl globalnie – działaj lokalnie. Uczniowie badają lokalne środowisko   
 przyrodnicze” (2001 r.)

• projekt „Określanie zanieczyszczenia środowiska przy pomocy bioindykatorów”   
 (2001-2003 r.)

• projekt „Wykorzystanie grzybów Sporobolomyces roseus w badaniach 
 biomonitoringowych” (2002-2003 r.)
• projekt „Ocena mikrobiologiczna krowiego mleka Świerzego z gospodarstw 
 wiejskich Wrocławia oraz mleka przetworzonego” (2003-2004 r.)
• projekt genetyczno-środowiskowy „Genetyka – Nauka o Mnie, Mojej Rodzinie 
 i Gminie” (2009 r.)
• projekt „Ocena czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni pracowni 
 na terenie ZSO w Świdnicy” (2010 r.).

W odpowiedzi na rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie obowiązku zorganizo-
wania pracy metodą zespołowego projektu edukacyjnego w gimnazjum Wydział Chemii nawiązał 
współpracę z Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu. W roku szkolnym 2010/2011 będzie realizowany pro-
jekt edukacyjny korelujący treści chemii, biologii i matematyki „Wiem co jem”. Zaplanowane przez 
uczniów doświadczenia będą realizowane w laboratorium studenckim Wydziału Chemii z pomocą 
studentów I roku studiów magisterskich. Doświadczenia Wydziału Matematyki i Informatyki oraz 
Wydziału Fizyki i Astronomii w zakresie metody projektu skupiają się w znacznym stopniu na dosko-
naleniu metodyki nauczania. Nauczanie metodą projektu edukacyjnego jest jednym z konwersato-
riów dydaktycznych prowadzonych na matematycznych studiach nauczycielskich. Na doskonalących 
studiach podyplomowych dla nauczycieli matematyki od 2009 roku wprowadzono oprócz naucza-
nia metodą projektu także warsztaty z nauczania metodą web quest. Efektem realizacji przedmiotu 
„Nauczanie metodą projektu edukacyjnego” na studiach podyplomowych było ponad sto projektów 
integrujących matematykę z innymi przedmiotami. Efektem tej pracy było wydanie książki pod re-
dakcją M.Mikołajczyk „Udane projekty nie tylko z matematyki”. Ponadto stworzono narzędzia pla-
nowania i oceniania pracy projektowej uczniów oraz metodologię opracowywania instrukcji do pro-
jektów. Na Wrocławskim Portalu Matematycznym systematycznie prowadzony jest dział poświęcony 
nauczaniu matematyki metodą projektu w ujęciu interdyscyplinarnym. Podobne propozycje adreso-
wane do uczniów (w formie konkursów) i nauczycieli (w formie materiałów metodycznych) pojawiają 
się na łamach Magazynu Miłośników Matematyki. Od 2007 roku realizowane są interdyscyplinarne 
projekty kształcenia wyobraźni geometrycznej poprzez zajęcia matematycznego orgiami, skiero-
wane do uczniów, studentów i nauczycieli, a także projekty skierowane do nauczycieli matematyki. 
Doświadczenia Wydziału Fizyki i Astronomii w pracy metodą projektu sięgają 2000 roku. Wtedy to 
zaczęto prowadzić prace magisterskie dla studentów zaocznych – czynnych już nauczycieli fizyki.  
W 2001 roku zostało obronionych kilka prac magisterskich dotyczących metody projektów uczniow-
skich na przykładach wybranych działów fizyki. W ciągu minionych dziesięciu lat pojawiło się kilka 
nowych prac magisterskich, na studiach dziennych, związanych z metodą projektów, a najśwież-
sza praca nosi tytuł „Wspomaganie nauczania fizyki w szkole na przykładzie zajęć z żeglarstwa”.  
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Magistrantka opisuje w niej projekt edukacyjny „Bez fizyki nie ma żeglowania”, którego uczestnikami 
byli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych biorący udział w wędrownym obozie żeglar-
skim po Wielkich Jeziorach Mazurskich. 

Olimpiady przedmiotowe i konkursy
Uniwersytet Wrocławski uczestniczy w organizacji wielu konkursów i olimpiad przedmiotowych.  
W Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego mieści się Komitet Okręgowy Olimpiady Geogra-
ficznej, który obejmuje swoją działalnością województwo dolnośląskie i opolskie. Komitet jest od-
powiedzialny za organizację i przeprowadzenie zawodów I i II stopnia wśród uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. Od siedmiu lat w Instytucie Nauk Geologicznych prowadzone są konkursy wiedzy 
geologicznej dla gimnazjalistów. Szkoły, które deklarują udział w konkursie w ramach przygotowania 
się do konkursu mają szansę odbycia lekcji i warsztatów w Muzeum Geologicznym. W trakcie lekcji  
i warsztatów uczniowie wykorzystują sposoby akademickie przy rozpoznawaniu skał, na przykła-
dach uczą się właściwości fizycznych i chemicznych skał i minerałów (próba twardości, rysy, badanie 
reakcji na HCl itp.) czy oznaczania podstawowych skamieniałości. Każdy konkurs ma wcześniej ogło-
szony swój temat przewodni (np. Wulkany, Lodowce i zlodowacenia, Kras). Stałym priorytetem Wy-
działu Nauk Biologicznych pozostaje współudział w organizacji Olimpiady Biologicznej. W Instytucie 
Biologii Roślin mieści się Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej. Komitet jest odpowiedzialny za 
organizację i przeprowadzenie zawodów I i II stopnia wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Bardzo dużo konkursów organizuje Wydział Matematyki i Informatyki. Działają tu dwa komitety 
główne olimpiad przedmiotowych: Olimpiady Informatycznej oraz Olimpiady Lingwistyki Matema-
tycznej a także komitet regionalny międzynarodowego konkursu „Matematyka bez granic”. Konkurs 
ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic 
pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do sze-
rokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność 
współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne 
(konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). Przygotowanie do konkursu bardzo integruje ze-
spół klasowy. Inną inicjatywą Wydziału są Dolnośląskie Mecze Matematyczne. Mecze są nie tylko 
ciekawym konkursem, ale niezwykłą okazją do uczenia się matematyki, rozwijania umiejętności ar-
gumentowania, prezentowania rozwiązań, uważnego śledzenia rozumowań i znajdowania w nim 
luk i błędów. Uczą też współpracy w grupie. Zadania są odmienne od sztampowych zadań pod-
ręcznikowych i egzaminacyjnych. Są ciekawe i mają zróżnicowany stopień trudności, co pozwala na 
stosowanie różnych strategii rozgrywki. Interesującym konkursem jest też Konkurs Matematyczny 
KOMA. Konkurs ma niespotykaną formę. Nie korzysta z wcześniejszej wiedzy, dzięki czemu jest 
adresowany nie tylko do najlepszych matematyków, ale do wszystkich uczniów o dużym potencjale 
intelektualnym. Ważna jest w nim umiejętność słuchania i przetwarzania informacji. Wydział Fizyki 
i Astronomii organizuje i przeprowadza zawody I i II stopnia Olimpiady Fizycznej dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Sprawowany jest także patronat nad Otwartym Międzyszkolnym Konkursem 
Fizycznym organizowanym przez X LO we Wrocławiu. Przy Wydziale Chemii działa Komitet Okręgo-
wy Olimpiady Chemicznej. Na terenie Wydziału organizowany jest I i II etap tej Olimpiady.
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Próba badawcza

Badanie przeprowadzono we wrześniu i październiku 2010 r., głównie na terenie województwa dol-
nośląskiego. Badaniem objęto 1 567 uczennic i uczniów z 35 szkół, w tym 16 podstawowych, 11 
gimnazjalnych i 8 ponadgimnazjalnych. Na poziomie szkół podstawowych próba liczyła 507 uczen-
nic i uczniów, na poziomie gimnazjów 451, a szkół ponadgimnazjalnych 609 osób. Ze względu na 
płeć udział uczennic i uczniów biorących udział w badaniu był bardzo zbliżony (50,2% dziewczęta, 
49,8% chłopcy). Biorąc pod uwagę usytuowanie szkoły 1 313 ankietowanych uczennic i uczniów 
uczęszczało do szkół znajdujących się na obszarze miejskim, natomiast 254 na obszarze wiejskim. 
Uwzględniając poziom szkoły struktura badanej zbiorowości ze względu na położenie szkoły była na-
stępująca: szkoły podstawowe 90% obszar miejski, 10% wiejski, gimnazja odpowiednio 55% i 45%, 
szkoły ponadgimnazjalne 100% miasta. Badanie prowadzone było w szkołach, które dobrowolnie 
zgłosiły chęć udziału w ankietowaniu. Ankieta miała charakter anonimowy, w przypadku uczniów 
niepełnoletnich udział w badaniu był możliwy po wyrażeniu zgody przez rodziców / opiekunów 
prawnych. Kwestionariusze ankiet wypełniane były przez uczniów ostatnich klas poszczególnych po-
ziomów szkół. Sam proces ankietowania przeprowadzany był przez nauczycieli, następnie zebrane 
ankiety były przekazywane przez szkoły do biura projektu. Opracowując wyniki badań uwzględnio-
no cechy demograficzne, dla wszystkich poziomów szkół płeć, w przypadku usytuowania szkoły,  
ze względu na strukturę próby, tylko dla gimnazjów (wyniki zaprezentowano na końcu opracowania).

Przedmioty lubiane i nielubiane przez uczniów

W ankiecie proszono uczniów o wskazanie swoich ulubionych przedmiotów, a także tych, których 
nie lubią. W obu przypadkach proszono o wskazanie maksymalnie trzech odpowiedzi. Wyniki badań 
przeprowadzonych w szkołach podstawowych wskazują, że ulubionymi przedmiotami są: informa-
tyka (55% uczniów wybrało ten przedmiot), przyroda (43%) oraz plastyka (36%). Analizując wyniki 
badań ze względu na płeć (por. rys. 1) można zauważyć spore zróżnicowanie w odpowiedziach 
dziewcząt i chłopców. Jeśli, co do przyrody mamy bardzo zbliżony odsetek odpowiedzi, to w przy-
padku informatyki chłopcy zdecydowanie częściej wskazywali ten przedmiot, natomiast plastyka 
była ulubionym przedmiotem przede wszystkim dziewcząt (w przypadku chłopców „przegrała” 
zarówno z historią, jak i matematyką). Jako główne przyczyny wyboru ulubionych przedmiotów 
uczniowie wskazali przede wszystkim: fakt, że są ciekawe (75% odpowiedzi) i ciekawie prowadzone 
przez nauczyciela (37%), na trzecim miejscu, że są łatwe (28%).

dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha
dr inż. Urszula Załuska

Wybrane wyniki badań ankietowych uczniów
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Według wyników badań do najbardziej nielubianych przedmiotów przez uczennice i uczniów szkół 
podstawowych należą matematyka (47% uczniów), język obcy (35%) oraz historia i społeczeństwo 
(31%). Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku przedmiotów nielubianych różnice w ocenie 
dziewcząt i chłopców są zdecydowanie mniejsze, niż w przypadku odpowiedzi o przedmioty ulu-
bione (por. rys. 2). Największe zróżnicowanie (różnica 11%) można zaobserwować w odniesieniu do 
plastyki.

 

Zdaniem uczniów, wskazanych przedmiotów nie lubią przede wszystkim dlatego, że są one nudne,  
a na lekcjach nic ciekawego się nie dzieje (42% odpowiedzi), kolejne przyczyny to trudność (39%) 
oraz przeładowanie materiału (34%).
Ulubione przedmioty gimnazjalistów to informatyka (41% uczniów), historia (33%) oraz język polski 
(29%). Obserwuje się pogłębiające różnice w postrzeganiu przedmiotów przez dziewczęta i chłop-
ców. Należy podkreślić, że informatyka zajęła pierwsze miejsce tylko dlatego, że aż 57% chłopców 
wybrało ten przedmiot – w populacji dziewcząt przedmiot ten „przegrał” z większością wskazywa-
nych przedmiotów. Duże zróżnicowanie można zaobserwować w przypadku języka polskiego, gdzie 
dziewczęta dwukrotnie częściej wybierały go niż chłopcy. Podobnie było z plastyką i muzyką (por. 
rys. 3).

język polski język obcy matematyka muzyka technika przyroda informatyka plastyka historia
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Rysunek 1

Odsetek odpowiedzi na 
pytanie „Moje ulubione 
przedmioty” – cecha płeć, 
szkoły podstawowe.

Rysunek 2

Odsetek odpowiedzi 
na pytanie „Przedmioty, 
których najbardziej nie 
lubię” – cecha płeć, 
szkoły podstawowe.
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Zdaniem uczniów wskazane przedmioty lubią przede wszystkim, bo: są zgodne z ich zainteresowa-
niami (54% odpowiedzi), są łatwe (36%) oraz dlatego, że nauczyciel ciekawie je prowadzi (35%).

Za najmniej lubiane przedmioty gimnazjaliści uważają fizykę (46%), matematykę (44%) oraz che-
mię (40%). Fizyka jest nielubiana przede wszystkim przez dziewczęta (aż 56% odpowiedzi), chłopcy 
częściej zaznaczali np. języki. W przypadku chemii i matematyki nie stwierdza się dużych różnic  
w ocenie dziewcząt i chłopców (por. rys. 4). Należy podkreślić, że w populacji chłopców jako nielu-
biane przedmioty wystąpił zarówno język polski, jak i języki obce. Za główną przyczynę niechętne-
go postrzegania ww. przedmiotów uczniowie wskazali przede wszystkim to, że są dla nich trudne 
(59%), dalej, że są nudne i nieciekawie prowadzone lekcje (31%) oraz, że są przeładowane (24%). 

W szkołach ponadgimnazjalnych nie było wyraźnych faworytów wśród przedmiotów ulubionych. 
Związane jest to zapewne z różnym charakterem szkół oraz różnymi profilami klas. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że główne powody wyboru przedmiotów ulubionych wskazywane przez uczniów, 
to zgodność z zainteresowaniami (58%) oraz przydatność w życiu (37%). Inaczej sprawa wyglądała  
z przedmiotami, które nie są lubiane. Najczęściej wskazywana była matematyka (42%, brak zróżnico-
wania między dziewczętami i chłopcami), następnie fizyka (38%, zdecydowanie częściej zaznaczana 

Rysunek 3

Odsetek odpowiedzi na 
pytanie „Moje ulubione 
przedmioty” – cecha płeć, 
gimnazja

Rysunek 4

Odsetek odpowiedzi 
na pytanie „Przedmioty, 
których najbardziej nie 
lubię” – cecha płeć, 
gimnazja



Projekt EKOLOGIA20
3 Ż Y WIOŁY

woda, ziemia, powietrze

– innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu

przez dziewczęta 49%, niż chłopców 27%) oraz chemia (34%, częściej wybierana przez dziewczęta 
38%, niż chłopców 31%). Główne przyczyny wyboru powyższych przedmiotów to brak zaintereso-
wania przedmiotem (57%), ich trudność (40%) oraz to, że są prowadzone w nieatrakcyjny sposób,  
a na lekcjach nic ciekawego się nie dzieje (22%). 

Metody pracy z uczniem i metody uczenia się, ocenianie

W szkołach podstawowych ankieta zawierała pytanie o to, jakie metody prowadzenia zajęć stosują 
najczęściej nauczyciele na lekcjach matematyki i przyrody. Według wyników ankiet w przypadku 
matematyki są to: samodzielne rozwiązywanie zadań (66%), rozwiązywanie zadania przez nauczy-
ciela na tablicy (50%) oraz wykład (47%). Odnośnie przyrody jako najczęściej stosowaną metodę 
prowadzenia lekcji wskazano czytanie rozdziału z książki (57%!), prowadzenie wykładu (53%) oraz 
prowadzenie doświadczeń i eksperymentów (41%). Kolejnym pytanie była prośba o wskazanie ulu-
bionych metod prowadzenia lekcji z matematyki i przyrody. Zgodnie z wynikami ulubionymi przez 
uczniów metodami nauczania matematyki są: samodzielne rozwiązywanie zadań (30%), rozwiązy-
wanie zadań przez nauczyciela na tablicy (25%), a także rozwiązywanie zadań w małych grupach 
(24%). Warto podkreślić duże zróżnicowanie w odpowiedziach dziewcząt i chłopców w przypad-
ku pracy w małych grupach. Jest to metoda dwukrotnie częściej wybierana przez dziewczęta niż 
chłopców (odpowiednio 31% i 16%). Jako ulubione metody nauczania przyrody uczniowie wskazali 
prowadzenie doświadczeń i eksperymentów (39%), oglądanie filmów i zdjęć (37%) oraz wycieczki 
(28%). W przypadku obu przedmiotów, na pytanie o metody, których uczniowie nie lubią najczęściej 
wskazywane odpowiedzi to: samodzielne rozwiązywanie zadań (32%), prowadzenie wykładu przez 
nauczyciela (28%) oraz czytanie rozdziałów z książek (25%).

Uczniowie szkół podstawowych oceniali również, w jaki sposób najbardziej lubią uczyć się nowych 
rzeczy po lekcjach. Najczęściej wybieranym wariantem odpowiedzi było szukanie ciekawostek  
w Internecie (46%), kolejne sposoby to samodzielne próby rozwiązywania zadań (38%) oraz czytanie 
książek (32%). W przypadku tego pytania nie obserwuje się dużego zróżnicowania w odpowiedziach 
dziewcząt i chłopców (por. rys. 5).

Rysunek 5

Odsetek odpowiedzi na 
pytanie o ulubione metody 
uczenia się nowych rzeczy 
po lekcjach – cecha płeć, 
szkoły podstawowe
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W ankietach przeprowadzonych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczniowie wska-
zywali na najczęściej stosowane metody prowadzenia zajęć podczas lekcji matematyki, biologii, 
chemii, fizyki i geografii. W szkołach gimnazjalnych w przypadku poszczególnych przedmiotów naj-
częściej wskazywane były:

– matematyka: rozwiązywanie zadań (90%), rozwiązywanie zadań 
 przez nauczyciela na tablicy (53%),
– biologia: wykład (50%), czytanie rozdziałów z książek (49%),
– chemia: rozwiązywanie zadań (51%), prowadzenie doświadczeń 
 i eksperymentów (40%),
– fizyka: rozwiązywanie zadań (52), wykład (44%),
– geografia: wykład (48%), dyskusja (34%), czytanie rozdziałów z książek (33%).

Uczniowie gimnazjów oceniając metody dla nich najlepsze wskazali przede wszystkim dyskusję 
(48%), rozwiązywanie zadań (31%) oraz prowadzenie doświadczeń i eksperymentów (29%). Analiza 
odpowiedzi według płci wskazuje na duże zróżnicowanie w przypadku wariantów: wykonywanie 
zadań w grupach oraz udział w wycieczkach – znacznie częściej wskazują te odpowiedzi dziewczęta 
niż chłopcy, natomiast w przypadku korzystania z komputera i Internetu jest odwrotnie, znacznie 
częściej wskazują ten wariant chłopcy niż dziewczęta. Za główne nielubiane metody prowadzenia 
zajęć uczniowie uważają czytanie rozdziałów z książek (40%) oraz wykład (39%). Ucząc się samo-
dzielnie uczniowie najczęściej czytają notatki z lekcji (68%, i co nie jest zaskoczeniem robią to częściej 
dziewczęta niż chłopcy) oraz szukają ciekawostek w Internecie (39%, częściej chłopcy) – por. rys. 6.

Według wyników badań prowadzonych w szkołach ponadgimnazjalnych najczęściej stosowane 
przez nauczycieli metody prowadzenia lekcji w przypadku poszczególnych przedmiotów to:

– matematyka: rozwiązywanie zadań przez nauczyciela (78%), 
 rozwiązywanie zadań indywidualnie (58%),
– biologia: wykład (63%), oglądanie filmów i prezentacji (36%),
– chemia: rozwiązywanie zadań przez nauczyciela (44%), wykład (38%),
– fizyka: rozwiązywanie zadań przez nauczyciela (47%), wykład (40%),
– geografia: wykład (55%), dyskusja (42%).

Rysunek 6

Odsetek odpowiedzi 
na pytanie o metody 
uczenia się – cecha płeć, 
gimnazja
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Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych najchętniej w trakcie lekcji prowadziliby dyskusję i wymieniali 
poglądy (46%), a także prowadzili doświadczenia i eksperymenty (26%, przy czym częściej dziew-
częta niż chłopcy, odpowiednio 30% i 23%). Najmniej odpowiada im wykład (37%) oraz samodziel-
ne rozwiązywanie zadań (28%). Ucząc się samodzielnie uczniowie najczęściej czytają notatki z lekcji 
(71%, częściej dziewczyny niż chłopcy, odpowiednio 80% i 64% - por. rys. 7), szukają ciekawostek  
w Internecie (42%) oraz czytają książki (40%). 

Uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poproszono również o ustosunkowanie się do 
pytania „Co Twoim zdaniem powinni oceniać nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodni-
czych?”, dając następujące warianty odpowiedzi: wiedzę, umiejętność rozumowania i wyciągania 
wniosków, umiejętność rozwiązywania zadań, przygotowanie prezentacji na wybrany temat, umie-
jętność wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce. W gimnazjach najczęściej wybieraną odpowiedzią 
była umiejętność rozumowania i wyciągania wniosków (48%), następnie wiedza (45%) oraz umie-
jętność wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce (41%). Niewielką wagę przypisano przygotowa-
niu prezentacji na wybrany temat – zaledwie 14% wskazań. W szkołach ponadgimnazjalnych trzy 
najważniejsze kategorie odpowiedzi pozostały niezmienne, jednak większą wagę otrzymała umie-
jętność rozumowania i wyciągania wniosków (59%) oraz wiedza (48%), natomiast umiejętność wy-
korzystania nabytej wiedzy w praktyce mniejszą niż w gimnazjach (36%). Podobnie, jak poprzednio 
najniżej oceniono przygotowanie prezentacji na wybrany temat – jedynie 8% odpowiedzi.

Praca zespołowa, prezentacje, integracja wiedzy

Uczniowie wszystkich typów szkół proszeni byli również o udzielenie odpowiedzi na pytania odno-
śnie pracy zespołowej oraz występowania przed klasą i prezentowania efektów swojej pracy. Oba 
pytania miały 5-stopniową skalę odpowiedzi, z wariantem środkowym „trudno powiedzieć”. Na 
rysunku 8 zaprezentowano odsetek odpowiedzi „tak” na pytanie o pracę zespołową (skumulowane 
odpowiedzi na warianty: „raczej podoba mi się” oraz „podoba mi się”) na wszystkich poziomach 
szkół, z uwzględnieniem specyfiki płci. Wnioski z analizy nie są optymistyczne. W grupie dziewcząt 
można zaobserwować powolne zmniejszenie zainteresowania pracą w zespole, z 79% w szkołach 

Rysunek 7

Odsetek odpowiedzi na 
pytanie o metody uczenia 
się – cecha płeć, szkoły 
ponadgimnazjalne
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podstawowych do 73% w szkołach ponadgimnazjalnych. W grupie chłopców na każdym poziomie 
szkoły obserwuje się mniejsze zainteresowanie pracą w zespole niż w przypadku dziewcząt, przy 
czym najniższe w gimnazjach (niecałe 68% odpowiedzi „tak”).
 

Na rysunku 9 zaprezentowano odsetek odpowiedzi „tak” na pytanie o to, czy uczniowie lubią wystę-
pować przed klasą i prezentować efekty swojej pracy (skumulowane odpowiedzi na warianty: „raczej 
lubię” oraz „lubię”) na wszystkich poziomach szkół, z uwzględnieniem specyfiki płci. Wnioski z ana-
lizy również nie są optymistyczne, zwłaszcza w grupie dziewcząt, gdzie chęć występowania przed 
klasą spada z 41% w szkołach podstawowych do 26% w szkołach ponadgimnazjalnych. W grupie 
chłopców chęć występowania przed klasą jest najniższa w gimnazjach (22%), natomiast w szkołach 
podstawowych i ponadgimnazjalnych poziom jest porównywalny (odpowiednio 35% i 32%).

Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych dodatkowo proszeni byli o ocenę swoich 
umiejętności w zakresie wykorzystania wiedzy z jednego przedmiotu na innych zajęciach. Wyniki 
odpowiedzi na to pytanie w szkołach gimnazjalnych przedstawiono na rysunku 10, a w szkołach 

Rysunek 8

Odsetek odpowiedzi 
pozytywnych na pytanie 
o to, czy podoba mi się praca 
w zespole – wszystkie 
poziomy szkół

Rysunek 9.

Odsetek odpowiedzi 
pozytywnych na pytanie 
o to, czy lubię występować 
przed klasą i prezentować 
efekty swojej pracy 
– wszystkie poziomy szkół
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ponadgimnazjalnych na rysunku 11. Wyniki dla obu poziomów szkół są bardzo zbliżone. Co napa-
wa optymizmem, w szkołach ponadgimnazjalnych w grupie chłopców wzrasta odsetek odpowiedzi 
twierdzących. 

Ostatnim zagadnieniem poruszanym w ankiecie była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie od-
nośnie zainteresowania uczniów integracją wiedzy w ramach obszaru czy zagadnienia (pytanie 
„Podczas nauki w szkole na różnych przedmiotach omawiane są te same obszary, ale z różnych 
perspektyw, w różnym czasie, np. omówienie wody z perspektywy biologii, chemii, ekonomii. Jak by 
się Tobie podobało rozwiązanie, polegające na tym, że dane zagadnienie byłoby omawiane podczas 
jednego przedmiotu (np. temat wody) od razu z wszystkich perspektyw?”). Wyniki zaprezentowano 
na rysunku 12 (gimnazja) i 13 (szkoły ponadgimnazjalne).

Rysunek 10

Odsetek odpowiedzi 
na pytanie o to, czy potra-
fię wykorzystywać wiedzę 
z jednego przedmiotu na 
innych zajęciach – gimnazja

Rysunek 11

Odsetek odpowiedzi na 
pytanie o to, czy potrafię 
wykorzystywać wiedzę 
z jednego przedmiotu na 
innych zajęciach – szkoły 
ponadgimnazjalne
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Najczęściej wybieranym wariantem odpowiedzi było „trudno powiedzieć” (ogólnie ponad 30% 
wskazań w obu typach szkół), co oznacza przede wszystkim niemożność oceny ze względu na brak 
doświadczeń w zakresie tematu pytania. W przypadku gimnazjów nieco bardziej niezdecydowane 
były dziewczęta, w szkołach ponadgimnazjalnych chłopcy. Rozpatrując pozostałe warianty odpowie-
dzi można odnotować, że uczennice i uczniowie skłaniają się raczej do dobrego odbioru podejścia 
integrowania wiedzy z kilku przedmiotów w ramach danego zagadnienia, niż podejścia odwrot-
nego. Zarówno w szkołach gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych ankietowani uczniowie w po-
nad 40% deklarowali, że podoba im się rozwiązanie polegające na omawianiu danego zagadnienia  
w ramach jednego przedmiotu z kilku perspektyw. Udział przeciwników takiego rozwiązania był 
nieco poniżej 20%. 

Rysunek 12

Odsetek odpowiedzi na 
pytanie o ocenę pomysłu 
„obszarowej” integracji 
wiedzy – gimnazja

Rysunek 13

Odsetek odpowiedzi na py-
tanie o ocenę pomysłu „obsza-
rowej” integracji wiedzy 
– szkoły ponadgimnazjalne
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Usytuowanie szkoły

Analizy dotyczące zróżnicowania terytorialnego ze względu na usytuowanie szkoły – obszar miejski 
/ wiejski – właściwe były jedynie dla poziomu szkół gimnazjalnych. Wynika to ze struktury ankieto-
wanych podmiotów, gdzie wyłącznie w przypadku gimnazjów nie odnotowano niedoreprezentacji 
szkół i uczniów szkół z obszaru wiejskiego. Ocena zróżnicowania sytuacji z uwzględnieniem miejsca 
położenia szkoły dotyczyła takich zagadnień, jak: metody stosowane w nauczaniu pięciu przedmio-
tów zaliczonych do grupy przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, sposoby indywidualnego 
uczenia się uczennic i uczniów, praca w grupie, gotowość do prezentacji wyników własnej pracy 
na forum klasy. W przypadku metod stosowanych w nauczaniu poszczególnych przedmiotów nie 
odnotowano znaczącego zróżnicowania (różnica poniżej 10 punktów procentowych) jedynie w przy-
padku chemii. Dla pozostałych czterech przedmiotów stwierdzono:

– matematyka: w szkołach funkcjonujących na obszarach wiejskich częściej w opinii   
 uczniów są wykorzystywane metody podawcze, tzn. wykład i rozwiązywanie zadań  
 przez nauczyciela (odpowiednio różnica 14 i 16 punktów procentowych),

– biologia: w szkołach funkcjonujących na obszarach wiejskich częściej w opinii uczniów 
 są wykorzystywane dyskusje oraz oglądanie filmów i zdjęć (odpowiednio różnica 11 i 25  

 punktów procentowych), rzadziej wykład i rozwiązywanie zadań w małych grupach  
 (odpowiednio różnica 22 i 13 punktów procentowych),

– fizyka: w szkołach funkcjonujących na obszarach wiejskich częściej w opinii uczniów  
 prowadzi się doświadczenia i eksperymenty (różnica 14 punktów procentowych),

– geografia: w szkołach funkcjonujących na obszarach wiejskich częściej w opinii uczniów  
 stosuje się czytanie rozdziałów z książek oraz wykonywanie zadań w grupach 

 (odpowiednio różnica 16 i 10 punktów procentowych), rzadziej wykład oraz oglądanie  
 filmów i zdjęć (odpowiednio różnica 14 i 17 punktów procentowych).

Uczniowie szkół znajdujących się na obszarze wiejskim, w trakcie nauki indywidualnej, częściej sa-
modzielnie próbują rozwiązywać zadania (różnica wynosi 16 punktów procentowych w stosunku 
do uczniów z obszaru miejskiego), rzadziej korzystają z książek i encyklopedii (odpowiednio różnica 
na poziomie 10 punktów). W przypadku pytań dotyczących oceny pracy zespołowej oraz chęci do 
prezentacji wyników własnych prac nie stwierdzono zróżnicowania opinii uczniów wynikającego  
z usytuowania szkoły.

W imieniu całego zespołu projektowego pragniemy bardzo serdecznie podziękować dyrekcji, 
gronu nauczycielskiemu oraz uczennicom i uczniom wszystkich szkół biorących udział w ba-
daniu ankietowym. Państwa zaangażowanie i pomoc pozwoliła nam w krótkim czasie przygo-
tować i zrealizować profesjonalne badanie ankietowe, którego wyniki niewątpliwie przyczynią 
się do lepszego dostosowania wypracowywanych w ramach projektu produktów do potrzeb 
dzisiejszej szkoły.
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Według przeprowadzonych i opublikowanych przez Radę Europy w Maastricht w 2004r. badań 
wynika, że 1/3 pracowników w Europie (stanowi to ok. 80 mln ludzi) posiada niskie umiejętności. 
Tymczasem tylko do 2010 roku prawie 50% miejsc pracy będzie wymagało wykształcenia wyższego, 
około 40% średniego i tylko 15% podstawowego. W ramach strategii „Europa 2020” uruchomio-
nej przez Radę Europy w 2010roku, przedstawiono wytyczne, które obowiązują państwa człon-
kowskie Unii Europejskiej. Jedna z wytycznych zakłada „poprawę wydajności systemów kształcenia  
i szkolenia na wszystkich poziomach oraz zwiększenie liczby osób podejmujących studia wyższe”. 
W Polsce oświata, od wielu lat, rzec by można od zawsze, poddawana była reformom, z których 
każda miała na celu uzdrowienie systemu, w szczególności zwiększenie efektywności nauczania. 
Niestety, wszelkie reformatorskie działania nie odniosły zamierzonych skutków. Nieustannie mówi 
się o niskim poziomie umiejętności polskich uczniów, o trudnościach w różnych sytuacjach edukacyj-
nych, o słabych wynikach kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Stan 
polskiej edukacji potwierdzają wyniki PISA. W rankingach PISA w 2006 roku polscy uczniowie zajęli 
25 miejsce (na 57) w matematyce, 9 miejsce w czytaniu ze zrozumieniem i 23 miejsce w naukach 
przyrodniczych. Dwudziesta piąta pozycja w matematyce i dwudziesta trzecia w zakresie nauk przy-
rodniczych pokazują, że w tym zakresie mamy jeszcze wiele do zrobienia. Jeszcze wyraźniej poziom 
kompetencji uczniów pokazują wyniki egzaminów zewnętrznych, przeprowadzanych po każdym 
etapie edukacyjnym. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty opisują poziom umiejętności niezbędnych 
do rozwiązywania zadań. W pierwszych latach wyniki były niskie w każdym obszarze. W kolejnych 
latach poziom umiejętności w obszarze czytanie, pisanie, korzystanie z informacji raczej wzrastał. 
Jednak w obszarze rozumowanie oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce uczniowie osiągali słabe,  
a nawet bardzo słabe wyniki. Należy stwierdzić, że już na początku swej edukacyjnej drogi ucznio-
wie mają poważne trudności w zakresie kompetencji kluczowych. Po egzaminie dla gimnazjalistów 
można sformułować podobne wnioski: absolwenci gimnazjum mają duże trudności w rozwiązywa-
niu zadań sprawdzających stosowanie wiedzy do rozwiązywania problemów, stosowanie terminów  
i pojęć matematyczno-przyrodniczych, opisywanie związków przyczynowo-skutkowych, a więc nie 
posiadają (w dużej części) umiejętności kluczowych, niezbędnych do skutecznego funkcjonowania 
w nowoczesnym społeczeństwie. Niestety wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów mate-
matyczno-przyrodniczych również nie są zadowalające, co wydaje się być konsekwencją małych 
osiągnięć uczniów na wszystkich etapach kształcenia.
Prof. Krzysztof Konarzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zauważył, że matura una-
oczniła, że szkoła, na każdym etapie edukacyjnym, za mało uczy twórczego podejścia do matema-
tyki, rozumowania, budowania strategii rozwiązań, stawiania hipotez i weryfikowania ich praw-
dziwości, skupiając się na mechanicznym rozwiązywaniu schematycznych zadań, nie rzadko, bez 
rozumienia sensu tych rozwiązań. Już w latach osiemdziesiątych (prace prowadzone pod kierun-

mgr Dorota Wójcik-Hetman
mgr Eleonora Żmijowska-Wnęk

Analiza przyczyn problemów w nauczaniu
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
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kiem W. Szewczuka na temat trudności myślenia uczniów (W. Szewczuk 1983) udowodniono, że 
trudności myślenia zdeterminowane są brakami w podstawowych operacjach myślowych (analiza, 
porównanie, synteza) i ich kombinacjach operacyjnych (abstrahowanie, uogólnianie) oraz specyfiką 
materiału, na jakim są dokonywane operacje myślowe. Współpracujący z W. Szewczukiem H. Moroz 
stwierdził, że dominują trzy trudności: w rozumieniu tekstu, w uogólnianiu i abstrakcji, w rozumieniu 
pojęć. Tymczasem publikacje z zakresu dydaktyki formułują zarzuty głównie pod kątem sposobu ich 
nauczania:

• pobieżne planowanie nauczania; 
• niewłaściwy dobór metod i technik nauczania;
• niewłaściwe wprowadzanie nowych pojęć;
• zbyt wczesne wprowadzanie operacji na symbolach;
• mało przemyślany dobór zadań;
• zaniedbywanie możliwości korzystania z tekstu;
• zaniedbywanie krytycznej analizy własnych rozwiązań 
• zaniedbywanie rozwijania zainteresowań uczniów;
• brak jasno określonych wymagań;
• nieprzestrzeganie zasady stopniowania trudności;
• pozostawienie uczniów z trudnościami samych sobie;
• brak współpracy między nauczycielami pracującymi w tym samym zespole. 

Uchybienia te występują na wszystkich etapach kształcenia i mają niekorzystny wpływ na efekty 
uczenia się.
Przyczyny problemów w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych można podzielić 
na trzy grupy:

• systemowe – ich źródła tkwią w przepisach prawnych i organizacji systemu oświaty, 
• środowiskowe – zależne środowiska, w którym znajduje się szkoła, 
 z którego wywodzi się rodzina ucznia, wreszcie w którym obraca się sam uczeń,
• wewnątrzszkolne – te, na które wpływ ma organizacja pracy w pojedynczej placówce

Czynniki systemowe
Na pierwszym miejscu wymieniamy te, które uznać należy za obiektywne i wspólne dla wszystkich 
placówek w Polsce, gdyż uwarunkowane organizacją systemu szkolnego w kraju. Przede wszystkim 
trzeba zwrócić uwagę na brak dobrej szkoły dydaktyki, praca badawcza w zakresie dydaktyki i meto-
dyki nie jest traktowana jako pełnoprawna praca naukowa. W efekcie takiej praktyki do szkół trafiają 
młodzi nauczyciele z dużą wiedzą teoretyczną, ale z niską umiejętnością przekazywania jej uczniom 
i małym zasobem sposobów pracy z dziećmi i młodzieżą. Jako wyjątkowo niesprzyjające są także 
częste zmiany w prawie szkolnym. Powoduje to duży chaos, utrudnia właściwe planowanie pracy.  
Ze zmianami w prawie ściśle łączy się opracowanie nowej podstawy programowej, która każdo-
razowo prezentuje odmienną filozofię układu treści, wymagań i pożądanych umiejętności. Należy 
zwrócić uwagę także na małą kontrolę merytoryczną podręczników i niewłaściwą dla nich oraz mało 
przydatną obudowę metodyczną. Wszystkie wymienione przyczyny oraz niewłaściwe kryteria awan-
su zawodowego premiujące dość przypadkowy zestaw cech i brak motywacji ekonomicznej za ciągle 
wzrastające obowiązki nauczycieli zniechęcają pedagogów do poszukiwania nowych efektywnych 
metod pracy, a podkreślić należy, że właśnie przedmioty matematyczno – przyrodnicze takich metod 
szczególnie wymagają.
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Czynniki środowiskowe
Jako drugą grupę przyczyn należy wskazać przyczyny szeroko rozumianego środowiska dydaktycz-
nego. Nie są one jednakowe dla wszystkich szkół. Dostrzeżono jednak pewne wspólne problemy, 
jak np. małe zainteresowanie instytucji publicznych przygotowaniem oferty dla szkół w zakresie 
przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, deprecjonowanie przez media lub osoby publiczne 
wagi uczenia się tych przedmiotów czy w ogóle znaczący wpływ subkultur prezentujących „modę 
na nieuczenie się”.

Czynniki wewnątrzszkolne
Grupa przyczyn trudności leżących po stronie każdej szkoły ma największe znaczenie, gdyż to szkoła 
bezpośrednio oddziaływuje na ucznia. Wśród przyczyn wewnątrzszkolnych należy podkreślić słabą 
bazę szkoły, brak urządzeń do przeprowadzania doświadczeń, mało sprzętu komputerowego, mało 
odpowiednich programów edukacyjnych dla multimediów, słabe obudowy metodyczne, ale także 
brak przykładów profesjonalnych opracowań realizacji wybranych zagadnień metodami aktywizują-
cymi. Obok wysokiej klasy nauczycieli – profesjonalistów jest niemała grupa nauczycieli, którą cechu-
ją brak wiedzy i kompetencji w zakresie psychologicznych aspektów procesu uczenia się, brak wiedzy 
na temat mechanizmów zachodzących w mózgu, a mających wpływ na ten proces, brak znajomości 
podstaw programowych z niższych etapów kształcenia oraz wiedzy międzyprzedmiotowej. 

Działania naprawcze
Doświadczenia w innych krajach, opinie dydaktyków, ale także doświadczenia w niektórych polskich 
szkołach zdecydowanie wskazują, że nie kształt i zakres podstawy programowej są najważniejsze 
w kształceniu młodych ludzi, najważniejsze są metody kształcenia – przede wszystkim stosowa-
nie metod aktywizujących. To uczniowie są od zadawania pytań, od popełniania i weryfikowania 
błędów, nauczyciel jest przewodnikiem, konsultantem, doradcą. Niewątpliwie doskonałą metodą 
pracy uwzględniającą te oczekiwania jest metoda projektu edukacyjnego, która gwarantuje samo-
dzielność, aktywność, odpowiedzialność i w końcu sukces ucznia w procesie kształcenia. Projekt 
edukacyjny umożliwia kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów. Ta metoda wypełnia zasa-
dę świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania-uczenia się, wpisuje się w za-
sadę poglądowości, która mówi, że nauczanie powinno być realizowane w oparciu o kontakt ucznia  
z poznawaną rzeczywistością z jednoczesnym oddziaływaniem na nią, zapewnia związek teorii  
z praktyką. Analiza stanu edukacji matematyczno-przyrodniczej w polskich szkołach wykazała duże, 
znaczące trudności wynikające z nieskutecznego kształcenia umiejętności analitycznego i syntetycz-
nego myślenia, opisywania procesów i zjawisk, tworzenia i realizowania strategii rozwiązań proble-
mów, stosowania zintegrowanej wiedzy w różnorodnych dziedzinach życia. Szybką, bo nie wymaga 
zmian systemowych i na pewno skuteczną, bo sprawdzoną w różnorodnych systemach oświatowych 
(również w wybranych polskich placówkach) drogą umożliwiająca skorygowanie tych trudności i bra-
ków będzie praca metodą projektu edukacyjnego i wspierającymi projekt metodami aktywizującymi.
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Zajęcia praktyczne (warsztatowe) obejmują prezentację multimedialną oraz pokaz doświadczeń 
fizycznych, podczas których uczestnicy zapoznają się z procesami i mechanizmami formowania 
się wybranych zjawisk pogodowych. Pokaz zawiera trzy powiązane ze sobą grupy tematyczne.  
W grupie pierwszej przedstawione będą podstawowe właściwości powietrza, związane z zależno-
ścią pomiędzy jego ciśnieniem, temperaturą i gęstością. W grupie drugiej omówiona będzie rola 
tych właściwości w formowaniu się cyrkulacji powietrza, zarówno w mikroskali, jak również w skali 
planetarnej. Grupa trzecia obejmuje zagadnienia związane z obecnością pary wodnej w powietrzu 
oraz formowaniem się chmur.

Grupa I: Zagadnienia związane z zależnością pomiędzy ciśnieniem, temperaturą  
i gęstością porcji powietrza

Ilustracja pojęcia ciśnienia atmosferycznego jako ciężaru powietrza. 
Doświadczenie polega na gwałtownym uderzeniu linijki położonej na krawędzi blatu i przykrytej  
w pierwszym podejściu gazetą zrolowaną, w drugim rozpostartą płachtą gazety. Wynik doświadcze-
nia (złamanie linijki po uderzeniu w podejściu drugim) pokazuje, że nacisk powietrza na powierzch-
nię rozpostartej gazety jest wystarczająco duży, by przeciwstawić się sile uderzenia, w efekcie czego 
linijka się łamie.
Potrzebne materiały: Linijka drewniana minimum 50 cm, płachta papierowa (gazeta) o powierzchni 
około 0,5 m2, twardy i stabilny blat do umieszczenia linijki i rozpostarcia gazety.
Wnioski: powietrze atmosferyczne ma wymierny ciężar, nacisk tego powietrza na powierzchnię 
ziemi nazywamy ciśnieniem atmosferycznym; wprowadzając pojęcie składu powietrza (cząsteczki 
różnych gazów o określonej masie) wyjaśniamy przyczynę zjawiska.

Ilustracja zmian ciśnienia atmosferycznego wraz z wysokością 
nad danym poziomem odniesienia.
Doświadczenie polega na wlaniu wody do wnętrza wysokiego na 50 cm cylindra, w którym wy-
konane są dwa otwory – jeden na wysokości około 10 cm a drugi na wysokości 45 cm od krawę-
dzi cylindra. Siła strumieni wody wypływających z otworów ilustruje różnice ciśnienia na dwóch 
analizowanych poziomach. Zestawienie przedstawionej sytuacji modelowej z wynikami doświad-
czenia pierwszego ilustruje zmiany ciśnienia atmosferycznego wraz z wysokością (wysokość słu-
pa powietrza determinuje siłę z jaką to powietrze naciska na powierzchnię ziemi, czyli ciśnienie 
atmosferyczne).
Potrzebne materiały: cylinder plastikowy z otworami, duża kuweta „przechwytująca” wylewającą 
się wodę, naczynie na wodę.
Wnioski: ciśnienie powietrza atmosferycznego spada wraz z wysokością; wielkość ciśnienia jest 
wprost zależna od grubości warstwy atmosfery znajdującej się ponad punktem pomiaru ciśnienia.

prowadzący: 
dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz, mgr Tymoteusz Sawiński

Meteorologia od kuchni 
– zjawiska pogodowe w Twojej filiżance

WARSZTATY
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Ilustracja zależności pomiędzy „upakowaniem” cząstek i objętością porcji powietrza, 
a temperaturą tej porcji.
Doświadczenie polega na podgrzaniu pustej metalowej puszki po napoju, a następnie jej szybkim 
ochłodzeniu w naczyniu z zimną wodą. W wyniku ochłodzenia rozgrzane powietrze we wnętrzu 
puszki kurczy się gwałtownie, co wywołuje efektowną implozję (ścianki puszki zapadają się z cha-
rakterystycznym trzaskiem).
Potrzebne materiały: turystyczny palnik gazowy, kartusz z gazem, szczypce do trzymania puszki, 
naczynie na zimną wodę, puszka metalowa po napoju.
Wnioski: Zmiany warunków termicznych powodują zmianę objętości danej porcji powietrza.

Ilustracja zależności pomiędzy „upakowaniem” cząstek (gęstością) a ciężarem danej 
objętości powietrza (wprowadzone zostaje pojęcie konwekcji) – część 1. 
Doświadczenie polega na umieszczeniu wiatraczka około 50 cm ponad płomieniem palnika. Unosze-
nie się rozgrzanego nad płomieniem powietrza powoduje ruch wiatraka.
Potrzebne materiały: turystyczny palnik gazowy, kartusz z gazem, wiatraczek.
Wnioski: zmiana warunków termicznych powoduje zmianę gęstości (a tym samym ciężaru) jednost-
kowej porcji powietrza; różnica ciężaru pomiędzy porcją powietrza podgrzanego nad palnikiem 
a otaczającym ją powietrzem chłodniejszym powoduje powstanie siły wyporu odpowiedzialnej za 
unoszenie się powietrza ciepłego (konwekcja); nawiązując do wyników poprzednich doświadczeń 
można też wskazać na różnice ciśnienia powietrza wywołane zmianami jego gęstości.

Ilustracja zależności pomiędzy „upakowaniem” cząstek (gęstością) a ciężarem danej 
objętości powietrza – część 2. 
Doświadczenie polega na prezentacji niewielkiego balonu na ogrzane powietrze i wykonanie trzech 
prób „wzlotu” przy rożnym stopniu nagrzania powietrza wewnątrz balonu. Balon ogrzany w nie-
wielkim stopniu będzie się wznosił krótko i na niewielką wysokość, przy mocnym rozgrzaniu balon 
będzie się wznosił wysoko i relatywnie szybko.
Potrzebne materiały: balon z lekkiej bibuły, źródło ciepłego powietrza (opalarka).
Wnioski: siła wyporu wzrasta wraz ze stopniem ogrzania porcji powietrza; przy odpowiednio dużej 
dostawie ciepła wznoszące się powietrze jest w stanie unosić na dużą wysokość obiekty dość ciężkie, 
takie jak powłoka balonu, ale również duże krople chmurowe i znajdujące się w chmurze cząsteczki 
lodu.

Grupa II: Zagadnienia związane z formowaniem się wiatru (poziomego ruchu 
powietrza) w wyniku wystąpienia różnic w nagrzaniu różnych części atmosfery 
(bryza morska, cyrkulacja w obrębie pomieszczenia, cyrkulacja na kuli ziemskiej)

Ilustracja formowania się poziomego przepływu powietrza (wiatru) związanego 
ze zróżnicowaniem termicznym. 
Doświadczenie polega na ustawieniu źródła ciepła (świeczka) w jednym końcu wąskiego i długiego 
akwarium i przykrycie całego układu pokrywą z dwoma otworami tak, by jeden otwór znajdował 
się nad świeczką, a drugi w przeciwnym końcu akwarium (przy drugim otworze instalujemy źródło 
dymu – najlepiej kadzidło). Powietrze konwekcyjne wznosząc się nad świeczką opuszcza akwarium, 
a jego ubytek kompensowany jest przez „zasysanie” powietrza z zewnątrz (poprzez drugi z otworów 
w pokrywie). W takiej sytuacji pomiędzy dwoma otworami generowany jest przepływ powietrza 
(widoczny dzięki dymowi z ustawionego kadzidła).

WARSZTATY
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Potrzebne materiały: akwarium (np. 70x25x35 cm), płyta (pokrywa akwarium) z otworami, świecz-
ka, źródło dymu (kadzidło, najlepiej o dość neutralnym zapachu).
Wnioski: zróżnicowanie termiczne występujące na jakiejś przestrzeni (zarówno w mikroskali jak 
i w skali globalnej – przykłady w prezentacji multimedialnej) może powodować poziomy ruch powie-
trza; ruch ten, jeżeli występuje w atmosferze, nazywany jest wiatrem.

Grupa III: Zagadnienia związane z formowaniem się chmur kłębiastych 
(rola konwekcji, zagadnienia związane z obecnością pary wodnej w powietrzu, 
zmiany temperatury powietrza wraz ze zmianą wysokości)

Ilustracja zależności pomiędzy zawartością pary wodnej w powietrzu a zmianami 
temperatury (temperatura punktu rosy, kondensacja). 
Doświadczenie polega na wywołaniu kondensacji pary wodnej na zewnętrznych ścianach naczynia 
wypełnionego wodą – na wstępie woda w naczyniu ma temperaturę pokojową, po jej ochłodzeniu 
za pomocą kostek lodu temperatura wody spada poniżej temperatury punktu rosy. W efekcie na 
zewnętrznych ścianach naczynia pojawiają się krople wody, powstałe poprzez kondensację pary 
wodnej zawartej w powietrzu. Podczas całego procesu wykonywany jest pomiar temperatury wody, 
odczyt dokonany w momencie w którym rozpoczyna się kondensacja pozwala wyznaczyć tempera-
turę punktu rosy.
Potrzebne materiały: stalowe naczynie z gładkimi, błyszczącymi ściankami, termometr elektronicz-
ny, pojemnik na lód (lodówka przenośna), łopatka do nagarniania lodu.
Wnioski: parametry wilgotnościowe powietrza ściśle zależą od jego temperatury; spadek tempe-
ratury powietrza powoduje „wypadanie” zawartej w nim pary wodnej i jej kondensację w formie 
niewielkich kropel; wprowadzając pojęcie zmiany temperatury powietrza wraz z wysokością n.p.m. 
(przykład wycieczki górskiej – ciepło u podnóża, chłodno na szczycie) i nawiązując do wyników 
doświadczeń ilustrujących unoszenie się powietrza, wyjaśniamy proces powstawania cząsteczek 
chmury (kropel, kryształków lodu): konwekcja –> spadek temperatury z wysokością –> powietrze 
wznosząc się osiąga temperaturę punktu rosy –> powstawanie kropelek chmurowych.

Ilustracja roli konwekcji w powstawaniu chmur kłębiastych. 
Aby wykonać doświadczenie na dno naczynia z wodą o temperaturze pokojowej wlewamy za pomo-
cą lejka chłodne mleko. Mleko jako chłodniejsze i cięższe od wody tworzy na dnie naczynia w miarę 
jednolitą warstwę. Całość stawiamy na palniku i punktowo podgrzewamy. Wraz ze stopniowym 
podgrzewaniem układu, na powierzchni warstwy mleka tworzą się specyficzne „kłęby”, które stop-
niowo unoszą się w górę naczynia. W ten sposób powstaje model chmury kłębiastej.
Potrzebne materiały: turystyczny palnik gazowy, kartusz z gazem, naczynie laboratoryjne ze szkła 
żaroodpornego (objętość 2000 ml), lejek, stabilny stojak do umieszczenia podgrzewanego naczynia, 
naczynie na mleko, mleko.
Wnioski: Punktowe podgrzewanie powierzchni terenu powoduje unoszenie się nad nią podgrzanej 
porcji powietrza (symulowanej przez mleko) i formowanie się charakterystycznych chmur kłębia-
stych, rozwiniętych nad obszarami o podwyższonej temperaturze. Granice „kłębów” chmury wyzna-
czają zasięg unoszącej się porcji powietrza. Zestawiając wyniki doświadczeń ilustrujących procesy 
konwekcyjne oraz kondensację pary wodnej pokazujemy, że cięższe od powietrza krople tworzące 
chmurę mogą być wynoszone na bardzo duże wysokości (ilustracja zdjęciami w prezentacji multi-
medialnej).

WARSZTATY
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W ramach warsztatów przedstawiona zostanie prezentacja multimedialna oraz pokazy prostych 
doświadczeń obrazujące problematykę występowania wód podziemnych w środowisku skalnym. 
Uczestnicy w ramach warsztatów wykonają model warstwy wodonośnej, który posłuży do pokaza-
nia zjawisk zachodzących w obrębie zawodnionych warstw geologicznych. Warsztaty pozwolą na 
zaznajomienie się nie tylko z budową warstwy wodonośnej, ale również z pojęciami porowatości 
oraz przepuszczalności wodnej, zagrożeniami związanymi z nadmiernym eksploatowaniem wód 
podziemnych oraz ich zanieczyszczeniem. 

Zagadnienia związane z właściwościami warstwy wodonośnej oraz pojęcia porowa-
tości i przepuszczalności skał 

Ilustracja pojęcia porowatości – doświadczenie polega na obliczeniu objętości porów (wolnych 
przestrzeni w skale), używając w tym celu naczyń, w których znajdują się oddzielnie woda oraz 
piasek. Do naczynia z piaskiem o znanej nam objętości wlewamy wodę do górnej powierzchni pia-
sku. Odnotowujemy objętość wody w naczyniu przed i po wlaniu wody. Ubytek wody mówi nam  
o objętości porów w skale. Stosunek objętości porów do objętości próbki piasku, użytego do do-
świadczenia pozwala nam określić porowatość tej skały.
Potrzebne materiały: piasek średnioziarnisty, szklanka plastykowa z zaznaczoną objętością, woda, 
pojemnik z podziałką objętościową (menzurka).
Wnioski: Skały zawierają wolne przestrzenie, w których może gromadzić się woda.

Ilustracja pojęcia przepuszczalności – doświadczenie polega na pokazaniu przepuszczalności 
skały względem wody na przykładzie trzech różnych osadów różniących się między sobą wielkością 
ziaren. Do doświadczenia użyty zostanie żwir, piasek średni oraz piasek drobny. Każda z tych skał 
zostanie wsypana do odpowiedniego lejka, zakończonego filtrem, umocowanego do plastikowego 
naczynia i następnie zalanego wodą.
Potrzebne materiały: żwir, piasek średnioziarnisty, piasek drobnoziarnisty, woda, 3 kubki plastiko-
we o pojemności 500 cm3, 3 lejki plastikowe, 3 filtry do kawy, 3 gumki (recepturki).
Wnioski: skał grubo okruchowe cechujących się większą przepuszczalnością niż skały drobnoziar-
niste i dobrze przewodzą wodę. Skały bardzo drobnoziarniste (gliny, iły) praktycznie nie przewodzą 
wody – są skałami izolującymi.

Ilustracja warstwy wodonośnej – doświadczenie polega na skonstruowaniu prostego mode-
lu warstwy wodonośnej, poprzez użycie plastikowego kubka, którego dno będzie imitować strop 
warstwy nieprzepuszczalnej. Następnie pojemnik zostanie wypełniony piaskiem i zalany woda do 
poziomu 2/3 objętości naczynia. Nalewanie wody obrazuje opady atmosferyczne. Po nalaniu wody 
w kubku widoczna będzie warstwa wodonośna ograniczona od stropu zwierciadłem wody.

prowadzący: 
dr Tomasz Olichwer, mgr Marta Stączek

Woda w skałach
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Potrzebne materiały: piasek średnioziarnisty, woda, plastikowy kubek o poj. 250 cm3

Wnioski: Warstwa wodonośna ograniczona jest od spągu warstwą nieprzepuszczalną, a strop jej 
stanowi zwierciadła wody. Warstwa wodonośna stanowi strefę saturacji (pełnego nasycenia skały 
wodą), a ponad zwierciadłem wody występuje strefa nienasycona, gdzie oprócz ziaren skalnych  
i wody występuje również powietrze.

Ilustracja ilości wód podziemnych – doświadczenie polega na pokazaniu procentowego udziału 
wód podziemnych w całkowitej ilości wody występującej na świecie. 20- litrowe wiadro wypełnione 
wodą imitować będzie całkowita objętość wód występujących na świecie. Odlewając poszczegól-
ne ilości wody widz dowie się o ilości wody słonej, słodkiej, wody zamarzniętej, powierzchniowej  
i podziemnej.
Potrzebne materiały: 20 litrowe wiadro wypełnione wodą, menzurki o pojemności 500 i 250 cm3, 
szklana fiolka, zakraplacz
Wnioski: 97 % wody na świecie to wody słone (19,4 l) a jedynie 3 % to wody słodkie (600 ml). 68,7 %
wód słodkich jest w formie wiecznego lodu i śniegu (412 ml), 0,3 % wody słodkiej to rzeki, jeziora 
i mokradła (0,0018ml). Pozostała część wody słodkiej, czyli 31% to wody podziemne (0,186 ml).  
Z tego względu woda podziemna odgrywa ważną rolę w zaopatrzeniu ludności w wodę pitną.

Zagadnienia związane z użytkowaniem i zanieczyszczeniem wód podziemnych

Ilustracja poboru wód podziemnych – doświadczenie polega na wykorzystaniu wcześniej wyko-
nanego modelu warstwy wodonośnej i zamontowaniu prostej pompki imitującej studnię. Zestaw ten 
pozwoli zaznajomić się uczestnikom pokazu czynnością poboru wód podziemnych oraz problemem 
przeeksploatowania studni.
Potrzebne materiały: piasek średnioziarnisty, woda, plastikowy kubek o poj. 250 cm3, agrowłókni-
na, taśma klejąca, pompka z mydła w płynie.
Wnioski: Wody podziemne pobiera się ze warstwy wodonośnej za pomocą studni. Nadmierny po-
bór w wyniku eksploatacji prowadzi do znacznego obniżania się zwierciadła wody podziemnej.

Ilustracja zanieczyszczenia wód podziemnych – doświadczenie polega na pokazaniu migracji 
zanieczyszczeń z powierzchni terenu w głąb warstwy wodonośnej. Do pokazu użyty zostanie barw-
nik w proszku, który zostanie rozsypany po powierzchni modelu warstwy wodonośnej. Następnie na 
powierzchnię modelu dostarczy się niewielką ilość wody imitującą opad atmosferyczny, który wraz 
z barwnikiem będzie wnikać do warstwy wodonośnej. Zaobserwowany zostanie proces migracji 
zanieczyszczeń w środowisku skalnym.
Potrzebne materiały: piasek średnioziarnisty, woda, plastikowy kubek o poj. 250 cm3, agrowłókni-
na, taśma klejąca, pompka z mydła w płynie, barwnik w proszku
Wnioski: Opady deszczu przenoszą zanieczyszczenia z powierzchni terenu do warstw wodonośnych 
czyniąc wody podziemne niezdatnymi do wykorzystania na długi okres czasu, 
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