
 

 

2  45 min 

Lekcje 1. i 2. Widzę, doświadczam, więc rozumiem    

 Hasło programowe: 

Metoda naukowa i wyjaśnianie świata. 

 

 Zakres treści: 

Obserwacja i eksperyment w fizyce. Rola teorii i doświadczenia w rozwoju fizyki. Warunki 

prawidłowego prowadzenia i dokumentowania obserwacji oraz eksperymentu. Planowanie  

i przeprowadzanie obserwacji oraz eksperymentów. Przykłady zjawisk fizycznych 

przewidzianych przez teorie a odkrytych później.  

 

 Cel ogólny: 

Prezentacja danej dyscypliny naukowej pod kątem specyfiki metod, roli, jaką odgrywa  

w wyjaśnianiu świata oraz problemów etycznych i społecznych. 

 

 Cele szczegółowe: 

Wiadomości 

A – Uczeń: 

 definiuje pojęcia obserwacja i eksperyment. 

B – Uczeń: 

 na wybranych przykładach opisuje etapy prowadzenia obserwacji i eksperymentu. 

 

Umiejętności 

C – Uczeń:  

 wyszukuje informacje na temat zjawisk fizycznych przewidzianych przez teorię  

a odkrytych później. 

D – Uczeń: 

 wyjaśnia etapy prawidłowo prowadzonej obserwacji i eksperymentu,  

 opisuje znaczenie eksperymentu w rozwoju fizyki, 

 opracowuje i przedstawia tematyczną prezentację multimedialną. 

 

Postawy 

Selektywny dobór informacji pozyskiwanych z dostępnych źródeł. Poprawność językowa  

i merytoryczna prezentowanych sądów i przemyśleń. Odpowiedzialność  

za współpracę w grupie i aktywność.  

 

 Metody: 

Pogadanka, praca z tekstem, doświadczenie uczniowskie, prezentacja multimedialna. 

 

Scenariusze lekcji  
z wykorzystaniem  
podręcznika, Kart pracy 
ucznia, Multiboxa 

 



 

 

 

Multibox, Metoda naukowa  

i wyjaśnianie świata,  

Rola eksperymentów w fizyce 

 

 
Podręcznik,  

Metoda naukowa  

i wyjaśnianie świata 

 

 

Karty pracy ucznia,  

Metoda naukowa  

i wyjaśnianie świata, s. 4 

 

 Formy pracy: 

Indywidualna, praca w grupach. 

 

 Środki dydaktyczne: 

1. Podręcznik, temat Metoda naukowa i wyjaśnianie świata. 

2. Karta pracy Metoda naukowa i wyjaśnianie świata z Kart pracy 

ucznia. Przyroda. Fizyka–chemia.  

3. Zadania dla grup (załącznik nr 1). 

4. Opisy doświadczeń (załącznik nr 2). 

5. Multibox. 

6. Komputer z dostępem do internetu. 

7. Rzutnik multimedialny.  

8. Zestaw doświadczalny 1: metalowa kulka zawieszona na nitce, 

linijka, wysoki statyw, stoper lub zegarek z sekundnikiem. 

9. Zestaw doświadczalny 2: pierścień Gravesanda, świeca. 

10. Zestaw doświadczalny 3: cylinder miarowy lub menzurka   

z podziałką, dwa jednakowe naczynia szklane, waga 

laboratoryjna lub waga elektroniczna kuchenna, woda i olej. 

 

 Przebieg lekcji pierwszej: 

Uwaga: Podział materiału na poszczególne lekcje przedstawiony  

w scenariuszu może być przez nauczyciela zmieniony. Ważne jest 

jedynie to, aby podsumowanie zajęć, realizowane na drugiej lekcji, 

stanowiło całościowe podsumowanie tematu. 

 

Faza wprowadzająca 

1. Czynności organizacyjne. 

2. Nauczyciel wyświetla uczniom jednominutową animację  

z Multiboxa: Rola doświadczeń w fizyce i poleca wypisać 

najważniejsze cechy eksperymentu naukowego.  

 

Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. Każda grupa wybiera 

swojego lidera. Liderzy grup losują po jednym zadaniu 

dołączonym do scenariusza (załącznik nr 1). 

2. Uczniowie wykonują wylosowane zadanie w ciągu 20 min.  

3. Po zakończeniu pracy liderzy grup prezentują wyniki pozostałym 

uczniom. 

4. Nauczyciel, w formie pogadanki, przedstawia uczniom różnice 

pomiędzy eksperymentem naukowym a obserwacją. 

 

Faza podsumowująca  

1. Nauczyciel ocenia pracę uczniów. 



 

 

 

 

Karty pracy ucznia,  

Metoda naukowa  

i wyjaśnianie świata, s. 6 

 

Podręcznik,  

Metoda naukowa  

i wyjaśnianie świata,  

Pytania i zadania 

 

 

 

www.nowaera.pl/aktualnosci/ 

projekt-z-klasa-strona-

wejsciowa.html 

 

 

 

 

2. Zadanie pracy domowej: pisemna odpowiedź na pytanie 1.  

z podręcznika, temat Metoda naukowa i wyjaśnianie świata. 

 

 Przebieg lekcji drugiej: 

Faza wprowadzająca 

1. Czynności organizacyjne. 

2. W celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości z poprzedniej lekcji 

uczniowie wspólnie rozwiązują zadanie 5. z Kart pracy ucznia,  

s. 6.  

3. Wybrany uczeń zapisuje wyniki na tablicy. 

 

Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. Trzy z nich mają 

wykonać doświadczenie lub obserwację. Grupa czwarta 

przedstawi dwa doświadczenia, z którymi zapozna się 

teoretycznie. 

2. Liderzy grup losują zadania i doświadczenia dołączone do 

scenariusza (załącznik nr 2).  

3. Nauczyciel rozdaje grupom przygotowane wcześniej zestawy 

doświadczalne. 

4. Uczniowie w ciągu 20 min przeprowadzają doświadczenie (lub 

zapoznają się z doświadczeniem), opracowują wyniki i znajdują 

podstawy teoretyczne zachodzącego zjawiska. Potrzebne wzory  

i prawa fizyczne uczniowie wyszukują sami. 

5. Liderzy grup prezentują pozostałym uczniom wyniki pracy. 

6. Nauczyciel, podsumowując pracę uczniów, tłumaczy, jaką rolę 

odgrywa eksperyment w wyjaśnianiu teorii naukowych. 

 

Faza podsumowująca  

1. Nauczyciel poleca uczniom zapoznanie się z zadaniem 5.  

z podręcznika, temat Metoda naukowa i wyjaśnianie świata,  

i przygotowanie się do pracy metodą projektu, np. na podstawie 

wiadomości podanych w internecie na stronie 

www.nowaera.pl/aktualnosci/projekt-z-klasa-strona-

wejsciowa.html. Na następnej lekcji uczniowie powinni 

przedstawić nauczycielowi składy grup projektowych i 

propozycje zapisów kontraktu. 
 

 
Opracowała Ewa Jakubowska 

http://www.nowaera.pl/aktualnosci/%0bprojekt-z-klasa-strona-wejsciowa.html
http://www.nowaera.pl/aktualnosci/%0bprojekt-z-klasa-strona-wejsciowa.html
http://www.nowaera.pl/aktualnosci/%0bprojekt-z-klasa-strona-wejsciowa.html


 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Zadanie 1. 

Przeczytajcie tekst z karty pracy Metoda naukowa i wyjaśnianie świata (Karty pracy ucznia, 

s. 4) i na jego podstawie rozwiążcie zadanie 1. oraz 2. Wyniki pracy przygotujcie  

w formie prezentacji. 

 

 
Zadanie 2.  

Na podstawie podręcznika opracujcie w formie prezentacji Scenariusz prowadzenia 

doświadczeń. 

 

 
Zadanie 3.  

Rozważ problem badawczy Od czego zależy prędkość spadania ciał. W tym celu wykonaj 

doświadczenie 1. z podręcznika. Przygotuj wnioski do prezentacji. 

 

 
Zadanie 4. 

Na podstawie podręcznika opracujcie w formie prezentacji zagadnienie pt. Modelowanie 

matematyczne. 

 

 
Załącznik nr 2 

 

Doświadczenie dla grupy 1.  

Wyznaczanie okresu drgań wahadła matematycznego 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Sformułuj hipotezę badawczą:  

„Okres drgań wahadła matematycznego zależy od jego długości. Im dłuższe wahadło, tym 

okres drgań jest …………………………………..”. 

2. Zmierz długość nici l1, na której jest zawieszona kulka. 

3. Zawieś nitkę z kulką na statywie. 

4. Odchyl kulkę od pionu i zmierz czas pięciu pełnych wahnięć. 

5. Oblicz czas jednego wahnięcia t1. 

6. Znajdź wzór na okres drgań wahadła i oblicz jego okres T1. 

7. Powtórz doświadczenie dla krótszej nici l2. 

8. Opracuj wyniki. 

9. Zweryfikuj hipotezę badawczą. 

10. Przygotuj krótką prezentację wyników doświadczenia. 

 



 

Doświadczenie dla grupy 2.  

Obserwacja rozszerzalności termicznej ciał stałych. 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Sformułuj hipotezę badawczą: „Pod wpływem ciepła ciało stałe …………………..”. 

2. Obserwuj zachowanie się kulki metalowej przy przechodzeniu przez obręcz  

w temperaturze pokojowej. 

3. Ogrzej kulkę nad płomieniem świecy. 

4. Obserwuj zachowanie się podgrzanej kulki metalowej przy przechodzeniu przez 

obręcz. 

5. Opisz wyniki obserwacji. 

6. Zweryfikuj hipotezę badawczą. 

7. Znajdź teoretyczne podstawy wyjaśnienie zjawiska. 

8. Przygotuj krótką prezentację wyników obserwacji. 

 

 
 

Doświadczenie dla grupy 3.  

Wyznaczanie gęstości dwóch różnych cieczy 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Sformułuj hipotezę badawczą: „Gęstość wody jest …………..… niż gęstość oleju”. 

2. Odmierz za pomocą cylindra lub menzurki taką samą ilość wody i oleju – V1 i V2. 

3. Zważ poszczególne ciecze i zapisz ich masę – m1 i  m2. 

4. Znajdź wzór na gęstość substancji i oblicz 1  i 2. 

5. Opracuj wyniki doświadczenia. 

6. Zweryfikuj hipotezę badawczą. 

7. Przygotuj krótką prezentację wyników doświadczenia. 

 

 
 

Zadanie dla grupy 4. 

1. Otwórz w internecie stronę Fizyka dla każdego: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/ 

2. W zakładce Fizyka dla licealistów znajdź następujące pokazy z zakresu fizyki 

współczesnej: 

 doświadczenie 1 – Promienie katodowe, kanalikowe i lampa Thompsona, 

 doświadczenie 2 – Ciało doskonale czarne. 

3. Zapoznaj się z przebiegiem obu doświadczeń i ich teoretycznymi podstawami.  

4. Przygotuj krótką prezentację doświadczeń, z którymi się zapoznałeś. 

 

 
 

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/

