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Prezentowany dokument jest raportem cząstkowym wchodzącym w skład programu ewaluacji 

projektu „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” realizowanego w ramach działania 3.5 

Projekty innowacyjne, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. 

 

Prace związane z prezentowanymi wynikami badania zostały przeprowadzone w terminie 

wrzesień - październik 2011 roku i zostały zakończone przedstawieniem niniejszego 

dokumentu. 

Badanie zostało zrealizowane przez zespół ewaluacyjny, w składzie: 

- mgr inż. Łukasz Rypina, kierownik projektu  

- mgr Monika Stańczyk, specjalista ds. monitoringu i ewaluacji 

 

Wyniki i wnioski ewaluacji wewnętrznej pozwolą ocenić poziom posiadanej wiedzy z zakresu 

fizyki oraz nastawienie uczniów do fizyki jako pożytecznego przedmiotu. Wykorzystane 

zostaną także na etapie ewaluacji końcowej oraz w fazie przygotowania raportu końcowego 

projektu. 

 

Raport opublikowano na stronie internetowej projektu: www.studiaNET.pl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studianet.pl/
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1. Wprowadzenie 

Niniejszy dokument stanowi pierwszy z trzech etapów ewaluacji wewnętrznej etapu 

testowania projektu „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”, realizowanego przez 

Politechnikę Koszalińską w ramach działania 3.5 Projekty innowacyjne. Projekt złożono w 

odpowiedzi na konkurs nr 4/POKL/2009, w ramach tematu: Działania służące zwiększeniu 

zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na 

wiedzy, w swoich działaniach wykracza on poza ramy projektów standardowych.  

 

Projekt „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”, którego dotyczy niniejszy raport 

ewaluacyjny, ma na celu zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

dziedziną fizyki do poziomu, umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach 

technicznych i przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowania 

przedmiotem wśród uczennic.  

 

Głównym zadaniem projektu „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” jest dokonanie zmian 

w podejściu do nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez opracowanie i 

wdrożenie innowacyjnego programu nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo.  

 

Wnioskodawca dzięki innowacyjnej metodzie nauczania zamierza dokonać zmian podejścia 

do nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez usprawnienie pracy nauczyciela 

z uczniem – zaktywizować go do pracy i rozwijać pasje naukowe w zakresie fizyki. W 

efekcie powinno to przysłużyć się do wyboru przez ucznia ścieżki kształcenia na kierunkach 

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 
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Tabela nr 1 

Metryka projektu 

Tytuł projektu „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” 

Źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny 

Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Priorytet, działanie Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, 3.5 Projekty innowacyjne 

Numer wniosku WND-POKL.03.03.04-00-032/10 

Numer konkursu 4/POKL/2009 

Data podpisania umowy 03.12.2010 

Okres realizacji Od 01.11.2010 do 28.02.2013 

Wartość dofinansowania 5 185 740,20 zł 

Cel realizacji Zwiększenie zainteresowania uczniów klas I-III szkół ogólnokształcących i 

techników z woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego fizyką do poziomu 

umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych i 

przyrodniczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy poprzez 

opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania z wykorzystaniem 

gier w 123 szkołach 

Zasięg geograficzny Województwo zachodniopomorskie  

Województwo lubuskie 

 

Zgodnie z początkowymi zamierzeniami wykonawców niniejszej ewaluacji, dzięki 

zrealizowanemu badaniu możliwe będzie sformułowanie odpowiedzi na kluczowe pytanie, a 

mianowicie, na ile planowane działania są trafne z punktu widzenia potrzeb oraz na ile są 

spójne co do celów i sposobu ich realizacji. Uzyskane podczas badania wyniki posłużą do 

sformułowania wniosków oraz propozycji niezbędnych rozwiązań. 

 

Raport z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego składa się z 6 części: 

1. Wprowadzenie 

2. Cele badania 

3. Zakres badania ewaluacyjnego 
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4. Opis zastosowanej metodologii badawczej  

5. Wyniki badań. 

 

2. Cele badania 

Podstawowym celem niniejszego badania ewaluacyjnego jest uzyskanie informacji, na ile 

planowane działania są trafne z punktu widzenia potrzeb oraz na ile są spójne co do celów 

i sposobu ich realizacji, zgodnie z definicją, że: 

„Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena programu lub polityki, ich założeń, procesu 

realizacji i rezultatów pod względem stosowności, skuteczności, trwałości, efektywności, a 

także użyteczności podjętych w ich ramach działań. Powinna dostarczać rzetelnych i 

przydatnych informacji o obiekcie badania wspierając w ten sposób proces decyzyjny
1
”. 

 

W trakcie prowadzonego badania ewaluacyjnego uwzględniono cztery zasadnicze kryteria 

ewaluacji: 

 trafność, pozwalająca ocenić adekwatność celów i zastosowanych metod projektu do 

problemów, które projekt ma poruszyć lub rozwiązać; 

 efektywność, pozwala ocenić tzw. „ekonomiczność” projektu, czyli stosunek 

poniesionych nakładów (zasobów finansowych, ludzkich, poświęcony czas) do 

uzyskanych produktów, rezultatów oraz oddziaływania; 

 użyteczność, badająca stopień, w jakim projekt zaspokaja istotne potrzeby grup 

docelowych; 

 skuteczność, badająca stopień realizacji zakładanych celów, skuteczność użytych 

metod oraz wpływ czynników zewnętrznych na uzyskane na tym etapie efekty. 

 

                                                 
1
 „Ewaluacja w administracji publicznej. Funkcje, standardy i warunki stosowania”, opracowanie, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, 

14.09.2006, http://www.komunalne.home.pl/pte/repository/files/PTE/Ewaluacja_w_administracji_publicznej.pdf 
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Badanie ewaluacyjne sprawdza jaki poziom wiedzy i umiejętności posiadają uczniowie, 

którzy przystąpili do etapu testowania. W pierwszej kolejności uczniowie podejmą się 

samooceny  własnych umiejętności, a następnie zostanie to zweryfikowane testami wiedzy. 

 

3. Zakres badania ewaluacyjnego  

 

          Zakres podmiotowy badania (respondenci) 

 Uczniowie biorący udział w projekcie 

 

          Zakres przedmiotowy badania  

 Przedmiotem badania ewaluacyjnego jest początek etapu testowania, podczas 

którego analizowana jest wiedza i kompetencje uczniów z zakresu fizyki oraz ich 

samoocena. 

 

W wyniku realizacji badania ankietowego skierowanego do uczniów, uczęszczających na 

zajęcia z fizyki, uzyskano zbiór odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy znasz podstawowe prawa i zjawiska fizyczne omawiane na lekcjach fizyki? 

2. Czy znasz symbole i jednostki poznanych wielkości fizycznych? 

3. Czy potrafisz zapisać za pomocą wyrażenia matematycznego (wzorem) zależności 

występujące w zadaniach? 

4. Czy umiesz wyjaśniać zjawiska zachodzące w otaczającej nas przyrodzie, tłumacząc ich 

przebieg za pomocą poznanych praw fizycznych? 

5. Czy umiesz nazwać prawa fizyczne, z których korzystasz przy analizie tekstu zadania czy 

obserwacji eksperymentu? 

6. Czy umiesz wyjaśnić budowę i zasadę działania urządzeń technicznych codziennego 

użytku? 

7. Czy potrafisz analizować schemat prostego obwodu elektrycznego? 
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8. Czy potrafisz samodzielnie zaplanować (a czasem i przeprowadzić) eksperyment fizyczny 

potwierdzający lub zaprzeczający prostej teorii fizycznej? 

9. Czy umiesz analizować treść zadania i wyobrazić sobie sytuację w nim prezentowaną? 

10. Czy potrafisz na podstawie posiadanych informacji (na przykład z treści zadania) 

narysować schemat modelujący zjawisko i opisać je własnymi słowami? 

11. Czy potrafisz zaplanować tabelę do zapisania danych pomiarowych z eksperymentu? 

12. Czy potrafisz mając dane w tabeli: 

a) narysować wykres zależności dwóch wielkości fizycznych, 

b)  dobrać odpowiednio skalę na osiach układu współrzędnych,  

c) opisać osie okładu współrzędnych,  

d) zaznaczyć punkty pomiarowe,  

e) zaznaczyć niepewności pomiarowe 

f) wykreślić krzywą. 

13. Czy potrafisz przekształcać równania matematyczne (wzory) by wyznaczyć szukaną 

wielkość? 

14. Czy potrafisz na podstawie informacji z eksperymentu (schematów, wykresów, tabel) i 

wykonywanych obliczeń sformułować wnioski i opinie na temat przebiegu badanych 

zjawisk? 

 

Z testu pt: „Wiedza i kompetencje uczniów z zakresu fizyki”, skierowanego do uczniów, 

uczęszczających na zajęcia z fizyki, uzyskano zbiór odpowiedzi na następujące zagadnienia: 

1. Siła tarcia dynamicznego 

 ma zwrot prędkości poruszającego się ciała 

 jest proporcjonalna do siły nacisku 

 jest siłą przeciwdziałająca ruchowi ciała 

2. Stan nieważkości 

 to stan, w którym na ciało nie działają żadne siły 
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 wystąpi w rakiecie po wyłączeniu silników 

 to stan, w którym wypadkowa działających sił jest równa zero 

3. Jeżeli do lekkiej kulki wiszącej na cienkiej, nieprzewodzącej nitce zbliżymy ujemnie 

naładowaną laskę i stwierdzimy, że kulka została przyciągnięta, to możemy sądzić, że: 

 kulka jest naelektryzowana dodatnio 

 przyciąganie jest wynikiem indukowania się ładunku dodatniego wykonanej z izolator 

kulki 

 kulka może być wykonana z przewodnika lub jest naładowana dodatnio 

4. Dwukrotny wzrost pojemności próżniowego kondensatora płaskiego możemy uzyskać 

przez: 

 dwukrotne zwiększenie pola powierzchni okładek 

 dwukrotne zwiększenie odległości między okładkami 

 wsunięcie pomiędzy okładki dielektryka o stałej =2 

5. Jeśli zegar wahadłowy umieszczony na szerokości geograficznej 45 stopni chodzi 

prawidłowo nie spiesząc się i nie spóźniając to: 

 nie zależy to od szerokości geograficznej 

 na równiku będzie się spieszył 

 aby prawidłowo wskazywał czas w pobliżu bieguna należy wahadło nieco skrócić 

6. Światło białe 

 zawiera wszystkie długości fal z zakresu światła widzialnego 

 emituje słońce 

 po przejściu przez pryzmat długości fal ulegają przesunięciu ku czerwieni 

7. Zasłonięcie połowy soczewki nieprzeźroczystym papierem powoduje, że 

 otrzymamy połowę obrazu 

 otrzymany obraz będzie dwa razy ciemniejszy 

 otrzymamy obraz tej samej wielkości jak bez przesłony 
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Z testu pt: „Wiedza z fizyki w naukach technicznych”, skierowanego do uczniów, 

uczęszczających na zajęcia z fizyki, uzyskano zbiór odpowiedzi na następujące zagadnienia: 

8. Na zdjęciu przedstawiono uniwersalny miernik wielkości elektrycznych. Przyjrzyj się 

zdjęciu i odpowiedz na pytanie: Jaką wielkość elektryczną mierzy miernik? 

 natężenie prądu elektrycznego 

 napięcie i natężenie prądu elektrycznego 

 napięcie prądu elektrycznego 

9. W technice bardzo często konieczny jest pomiar rozmiarów różnych przedmiotów. Do tego 

celu służyć może na przykład suwmiarka. Określ jaką wartość wskazuje widoczna na 

zdjęciu suwmiarka? 

 7,05 mm 

 7,60 mm 

 7,30 mm 

10. Jedną z wielkości charakteryzujących własności dynamiczne pojazdu jest moment 

obrotowy (czyli moment siły) silnika. Na jakie parametry pracy samochodu wpływa  

moment obrotowy? 

 na przyśpieszenie 

 na prędkość maksymalną 

 nie wpływa ani na prędkość maksymalną ani na przyśpieszenie 

11. Wskaż podstawowe elementy siłownika pneumatycznego 

 tarcza cierna 

 zacisk 

 tłok 

 uszczelka 

 cylinder 

 pasek klinowy 
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12. Które z wymienionych niżej zjawisk wykorzystuje się do uzyskiwania efektu 

przestrzennego obrazu w kinie za pomocą specjalnych okularów? 

 zjawisko polaryzacji 

 zjawisko interferencji 

 zjawisko dyfrakcji 

13. W przemyśle spożywczym powszechnie stosowana jest tak zwana liofilizacja, czyli 

sublimacyjne suszenie zamrożonej żywności. Zastanów się, czy i w jaki sposób liofilizacja 

wpływa na temperaturę produktów. Wskaż prawidłową odpowiedź: 

 liofilizacja sprawia, że temperatura produktów podwyższa się 

 liofilizacja sprawia, że temperatura produktów obniża się 

 liofilizacja nie zmienia temperatury produktu 

14. Termin „termo oporowy” czujnik temperatury wskazuje na zasadę jego działania. Czy 

zasada jego działania opiera się o termiczne zmiany: 

 własności magnetycznych 

 oporów przepływu (przez cienką rurkę) 

 własności elektrycznych 

 

W teście pt: „Test w formie bloku zadaniowego”, uczniowie udzielali odpowiedzi na jeden 

problem spośród siedmiu do wyboru: 

1. Wyznaczenie zależności przyspieszenia uzyskiwanego przez rower (i rowerzystę!) od 

stosunku ilości zębów na przedniej i tylnej zębatce przerzutki. 

2. Wyznaczenie czasu swobodnego spadku jakiegoś przedmiotu w zależności od 

wysokości (niezbyt dużej) za pomocą komputera z mikrofonem. Zaproponuj potrzebne 

oprogramowanie. 

3. Wyznaczenie zależności oporu elektrycznego rezystora od temperatury w zakresie od 

zera do stu stopni Celsjusza. Zakładamy, że rezystor jaki i inne elementy elektryczne 

nie może być zanurzany w wodzie. 
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4. Wyznaczenie współczynnika załamania światła dla danej cieczy przy użyciu ogólnie 

dostępnych przedmiotów i urządzeń. 

5. Wyznaczenie zależności pomiędzy mocą pobieraną przez niewielki silniczek 

elektryczny (np. z zabawki) a mocą z jaką wykonuje on pracę mechaniczną. 

6. Wyznaczenie prędkości pocisku wystrzelonego z wiatrówki za pomocą dostępnych 

powszechnie urządzeń. 

7. Wyznaczenie mocy grzejnej palnika domowej kuchenki gazowej za pomocą rzeczy 

dostępnych w kuchni – garnki, waga, minutnik, woda. 

 

4. Opis zastosowanej metodologii badawczej 

Ewaluację projektu przeprowadzono między innymi metodą badań ankietowych. Polega ona 

na swoistym typie wywiadu pisemnego, w którym istotną rolę odgrywa ankieta. 

Przygotowano internetowe ankiety dla uczniów, testujących produkt. Ankieta dla uczniów 

składała się z 14 pytań, których celem było zbadanie jak oceniają oni poziom swojej wiedzy 

(umiejętności) z poszczególnych aspektów fizyki w skali  od 1 do 6. Dane, które uzyskano w 

wyniku przeprowadzonego badania, pozwolą ocenić możliwości uczniów z przedmiotu 

fizyka. 

Do przebadania wiedzy i kompetencji uczniów posłużyły testy, składające się z pytań jedno i 

wielokrotnego wyboru. Testy przeprowadzono za pomocą specjalnie przygotowanego modułu  

do egzaminowania, umieszczonego na Portalu Ekspertów. 

 

5. Wyniki badań 

5.1 Ankieta pt: „Ocena własnych umiejętności” 

Spośród 1936 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego i 

lubuskiego, którzy na początku etapu testowania, uzyskali dostęp do ankiety, wypełniło ją 

1305 osób, z czego 286 w sposób nieprawidłowy tzn. użyło niewłaściwych przeglądarek 
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internetowych, postępowało niezgodnie z instrukcją lub jedynie przejrzało nie udzielając 

odpowiedzi. W efekcie prawidłowo ankietę wypełniło 1019 uczniów.  

 

Wśród badanej próby znalazło się 430 kobiet i 589 mężczyzn. W związku z faktem, iż 

wszyscy badani byli w zbliżonym wieku, czynnik ten nie był kontrolowany w badaniach. 

Struktura uczestników projektu ze względu na płeć wskazuje, iż projekt służył realizacji 

polityki horyzontalnej Unii Europejskiej w zakresie równych szans, w tym również równości 

płci. 

Wykres nr 1 

Rozkład badanych według płci 

 

 

Wśród badanej próby znalazło się 430 kobiet i 589 mężczyzn. W związku z faktem, iż 

wszyscy badani byli w zbliżonym wieku, czynnik ten nie był kontrolowany w badaniach. 

Struktura uczestników projektu ze względu na płeć wskazuje, iż projekt służył realizacji 

polityki horyzontalnej Unii Europejskiej w zakresie równych szans, w tym również równości 

płci.  

 

Analizy statystyczne przedstawione zostały w formie wykresów słupkowych, w pytaniach 

zastosowano skalę od 1 do 6, gdzie: 

1 - bardzo słabo,  
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2 - słabo,  

3 - przeciętnie,  

4 - dobrze,  

5 - bardzo dobrze,  

6 – doskonale. 

 

Celem pierwszego pytania zamieszczonego w ankiecie było ustalenie jak młodzież szkół 

ponadgimnazjalnych ocenia stopień swojej wiedzy w zakresie podstawowych praw i zjawisk  

fizycznych. Kształtowanie się odpowiedzi prezentuje poniższy wykres. 

 

Wykres nr 2 

Ocena stopnia wiedzy z zakresu podstawowych praw i zjawisk omawianych na lekcjach fizyki 

 

 

Badania dowodzą, że jedynie 1% ankietowanych uczniów określa swój poziom jako bardzo 

słaby. Zdecydowana większość stwierdziła zaś, że poziom ich wiedzy z zakresu 

podstawowych praw i zjawisk fizycznych, plasuje się miedzy przeciętnym (39,8%) i dobrym 

(32,9%). 1,6% uczniów oceniło go nawet jako doskonały. 

 

Podobnie sytuacja przedstawia się w pytaniu drugim, gdzie uczniowie oceniali swoją wiedzę 

z zakresu symboli i jednostek znanych im wielkości fizycznych.  



 
„Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” 
nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 

Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET 
http:/www.StudiaNET.pl 

 
Biuro projektu: ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin,  pok. 106-3D 
Koordynator uczelniany: dr inż. Tomasz Królikowski 
Kierownik projektu: mgr inż. Łukasz Rypina 
Sekretariat: tel. (094) 3679587, fax. (094) 3679594, e-mail: uckno@tu.koszalin.pl 
 

 

Wykres nr 3 

Ocena stopnia wiedzy z zakresu symboli i jednostek podstawowych wielkości fizycznych 

 

 

Jedynie pojedyncze osoby poziom swojej wiedzy w tym zakresie oceniły jako bardzo słaby 

(1%) i słaby (8,5%). Natomiast 35,3% jako dobry a 23,7% jako bardzo dobry. Aż 3,9% uważa 

że poziom ich wiedzy w zakresie symboli i jednostek podstawowych wielkości fizycznych 

jest doskonały. 

 

Poziom kwalifikacji w obszarze zapisywania wyrażeniem matematycznym zależności 

występujących w zadaniach, uczniowie ocenili następująco: 

Wykres nr 4 

Ocena stopnia umiejętności zapisywania wzorem  zależności występujących w zadaniach 
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Jak wynika z powyższego wykresu większość uczniów wysoko określiło własne umiejętności 

zapisywania zależności występujących w zadaniach. 28,8% uczniów stwierdziło że ich 

umiejętności w tym obszarze są dobre a 13,5%, że bardzo dobre .Słabo sobie z tym radzi 

14,8% uczniów wypełniających ankietę. 

 

Kolejno badano stopień umiejętności uczniów w zakresie wyjaśniania zjawisk zachodzących 

w przyrodzie. Rozkład odpowiedzi prezentuje poniższy wykres.  

 

Wykres nr 5 

Ocena stopnia umiejętności w zakresie wyjaśniania zjawisk zachodzących w przyrodzie 

 

 

Aż 32% uczniów określiło swój poziom wiedzy i umiejętności w zakresie wyjaśniania 

zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie jako dobry, a 38,8 % jako przeciętny. Jedynie 

2,2% uczniów stwierdziło, że nie potrafi przy pomocy praw fizycznych wytłumaczyć 

przebiegu zachodzących w przyrodzie zjawisk. 

 

Samoocena uczniów w  zakresie nazywania praw fizycznych wykorzystywanych przy 

analizie treści zadania lub obserwacji eksperymentu kształtowała  się następująco: 
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Wykres nr 6 

Ocena stopnia umiejętności nazywania praw fizycznych wykorzystywanych przy analizie 

treści zadania lub obserwacji eksperymentu 

 

 

Większość uczniów biorących udział w badaniu uznało, że przy analizie treści zadania czy 

eksperymentu potrafi nazywać prawa fizyczne, z tym, że przeciętnie 46,1%, dobrze 25,1%, a 

bardzo dobrze i doskonale 8,4%.  

 

Kolejne pytanie dotyczyło stopnia umiejętności uczniów w zakresie wyjaśnienia budowy i 

zasad działania urządzeń technicznych codziennego użytku(wykres 7). 

Wykres nr 7 

Ocena stopnia umiejętności wyjaśnienia budowy i zasad działania urządzeń technicznych 

codziennego użytku 
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Podobnie jak w poprzednich pytaniach większość uczniów własne umiejętności w zakresie 

budowy i zasad działania urządzeń technicznych codziennego użytku określa jako przeciętny 

(34,2%) i dobry (30,9%). Niewielu poziom wiedzy w tym obszarze określa jako słaby 

(13,7%) lub bardzo słaby (3,5%). 

 

Na pytanie  „Czy potrafisz przeanalizować schemat prostego obwodu elektrycznego? (w 

jakim stopniu?) uczniowie oceniali się następująco:  

 

Wykres nr 8 

Ocena stopnia umiejętności uczniów w zakresie analizy schematu prostego obwodu 

elektrycznego 

 

 

Badania dowodzą, że niewiele ponad 20% młodzieży biorącej udział w ankiecie ma problem 

z analizowaniem schematu prostego obwodu elektrycznego. 30,8% badanych swój stopień 

umiejętności w tym obszarze określiło jako przeciętny. Nie wiele mniej uznało (29,2%), że 

radzi sobie z tym całkiem dobrze, a nawet bardzo dobrze (13,2%) lub doskonale (6,4%).  

 

Zapytano uczniów również o umiejętność samodzielnego planowania eksperymentu 

fizycznego potwierdzającego lub zaprzeczającego prostej teorii fizycznej. Poziom samooceny 

uczniów w tej kwestii kształtuje się następująco: 
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Wykres nr 9 

Ocena stopnia umiejętności uczniów w zakresie samodzielnego planowania eksperymentu 

fizycznego  

 

 

Z analizy wykresu wynika, że 20% badanych słabo radzi sobie z samodzielnym planowaniem 

eksperymentu fizycznego, natomiast 38,7% wyznaje, że poziom ich umiejętności w tym 

obszarze jest raczej przeciętny. Jedynie 4,8% uczniów ocenia, że ma z tym duże problemy. 

 

Kolejne pytanie dotyczyło analizy treści zadań i wyobrażenia sobie prezentowanej w nim 

sytuacji. To jak oceniali się uczniowie w tym obszarze prezentuje poniższy wykres.  

Wykres nr 10 

Ocena stopnia umiejętności uczniów w zakresie analizy treści zadań i wyobrażenia sobie 

prezentowanej w nim sytuacji 
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Jak wynika z wykresu z analizą treści zadań 26,7 % uczniów radzi sobie bardzo dobrze i 

doskonale.  Ponadto aż 35% uznaje, że radzi sobie z tym całkiem dobrze, a 27,4% przeciętnie. 

Problematyczne jest to jedynie dla około 12% młodzieży biorącej udział w ankiecie. 

 

Badania wykazują, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych całkiem dobrze radzą sobie 

również z dokładniejszą analizą zadań- potrafią na podstawie danych narysować schemat 

modelujący zjawisko i opisać je. Tego potwierdzeniem jest poniższy wykres.  

 

Wykres nr 11 

Ocena stopnia umiejętności uczniów w zakresie rysowania schematów modelujących 

zjawiska i opisywania ich na podstawie danych z zadania 

 

 

Z badań wynika, że  20% młodzieży uważa, że potrafi narysować i opisać własnymi słowami 

schemat modelujący zjawisko. Problematyczne jest to jedynie dla ok. 17% uczniów.  

 

Kolejne pytanie dotyczyło planowania tabeli do zapisania danych pomiarowych z 

eksperymentu. Poziom samooceny uczniów prezentuje wykres 12. 
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Wykres nr 12 

Ocena stopnia umiejętności uczniów w zakresie planowania tabeli do zapisania danych 

pomiarowych z eksperymentu 

 

 

Ponad 60% młodzieży stwierdziło, że poziom ich umiejętności w obszarze planowania tabeli 

do zapisywania danych plasuje się między przeciętym (31,2%), a dobrym (31,3%). Prócz tego 

prawie 17% potrafi to robić w stopniu bardzo dobrym, a 5,6% w stopniu doskonałym. 

 

Badanych uczniów pytano również o umiejętność przekształcania wzorów matematycznych. 

Poniższy wykres obrazuje samoocenę uczniów. 

 

Wykres nr 13 

Ocena stopnia umiejętności uczniów w zakresie przekształcania wzorów matematycznych  

 

3,4% 

12,1% 

31,2% 

 
31,3% 

 

16,4% 

 
5.6% 
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Problemy z przekształcaniem wzorów matematycznych ma ponad 12% ankietowanych 

uczniów. 22% wyznaje, że radzi sobie z tym przeciętnie, ponad 24,7% dobrze , 22,9% bardzo 

dobrze . Doskonale przekształca wzory ponad 17% badanej młodzieży. 

 

Badacze postanowili sprawdzić również poziom uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 

obszarze analizowania danych zawartych w tabeli. Pytanie brzmiało „W jakim stopniu mając 

dane w tabeli, potrafisz:” i podzielone zostało na 6 odrębnych aspektów. Poszczególne 

odpowiedzi uczniów usystematyzowano, co prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres nr 14 

Ocena stopnia umiejętności uczniów w zakresie analizowania danych zawartych w tabeli 

 

    

    

13. W jakim stopniu mając dane w tabeli potrafisz: 
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Jednym z nich było narysowanie wykresu prezentującego zależność dwóch wielkości 

fizycznych. Na podstawie danych zawartych w tabeli wykresy na poziomie bardzo dobrym 

potrafi narysować 25% badanych, 33,3% poziom swoich umiejętności w tym obszarze 

określiło jako dobry. 10,5% młodzieży uważa że robi to doskonale. Jedynie ok. 10% 

przyznało, że ma z tym problem. 

 

Kolejnym aspektem było ustalenie jak uczniowie oceniają poziom swojej wiedzy w obszarze 

dobierania skali na osiach układu współrzędnych. Badania pokazują, że nie radzi sobie z tym 

niespełna 10% młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 22,5% uważa, że robi to na poziomie 

przeciętnym. Ponad 50% ocenia, że radzi sobie z tym dobrze (30,7%) lub nawet bardzo 

dobrze (24,2%). Nie brakuje również uczniów, którzy doskonale dobierają skalę na osiach 

układu współrzędnych (12,7%). 

 

Z opisywaniem osi układu współrzędnych prawie 70% badanych nie ma problemu. 23% 

uważa, że radzi sobie z tym bardzo dobrze, a ponad 15% że doskonale. 22,8% poziom swoich 

umiejętności w tym obszarze oceniło jako przeciętny. Tylko niewiele ponad 9% nie radzi 

sobie z tego typu zadaniami. 

 

31,8% ankietowanych uczniów stwierdziło, że potrafi z danych zawartych w tabeli zaznaczyć 

punkty pomiarowe.  24.2 % oceniło swój poziom umiejętności jako bardzo dobry, a 13% jako 
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doskonały. Wśród badanych uczniów byli również ci, którzy nie radzą sobie  z tego typu 

zadaniami. Stanowili oni prawie 9% badanej młodzieży. 

 

Zaznaczanie niepewności pomiarowych okazuje się być nieco bardziej problematyczne. 

Trudności w tym obszarze zgłasza prawie 28% badanych. Jedynie 3% uważa, że robi to 

doskonale. Zdaniem 33,8% uczniów, poziom ich umiejętności w tym obszarze jest raczej 

przeciętny. Ponad 35% czuje się w tym dobrze (23,9%) lub bardzo dobrze (11,4%). 

 

Ostatnim badanym aspektem dotyczącym analizowania danych zawartych w tabeli było 

wykreślanie krzywej. Podobnie jak w poprzednich przypadkach badani dość wysoko oceniają 

swoje umiejętności w tym obszarze. 63% uczniów uważa, że radzi sobie z tego typu 

zadaniami, z tym, że  31,1% dobrze, 23% bardzo dobrze, a 8,9% doskonale. 25% uczniów 

poziom swoich umiejętności określa jako przeciętny, a jedynie 12% jako słaby (8,4%) i 

bardzo słaby (3,6%). 

 

Badacze postanowili również sprawdzić stopień umiejętności uczniów w zakresie 

formułowania wniosków i opinii na temat przebiegu badanych zjawisk.  

Wykres nr 15 

Ocena stopnia umiejętności uczniów w zakresie formułowania wniosków i opinii na temat 

przebiegu badanych zjawisk 
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Prawie 48 % badanych uczniów uważa, że potrafi na podstawie obliczeń sformułować 

wnioski na temat przebiegu badanych zjawisk. W stopniu przeciętnym z tego typu zadaniem 

radzi sobie 37,6 % młodzieży. Niewiele ponad 15% ma z tym problem. 

 

Wnioski: 

Podsumowując wyniki niniejszego badania, przeprowadzonego na początku testowania 

produktu realizowanego w ramach projektu „Wirtualna Fizyka- Wiedza Prawdziwa” można 

stwierdzić, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie dość 

wysoko oceniają poziom swojej wiedzy i umiejętności z fizyki. Badania pokazują, że stopień 

ich samooceny odnośnie poszczególnych aspektów fizyki plasuje się między przeciętnym, a 

dobrym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
„Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” 
nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 

Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET 
http:/www.StudiaNET.pl 

 
Biuro projektu: ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin,  pok. 106-3D 
Koordynator uczelniany: dr inż. Tomasz Królikowski 
Kierownik projektu: mgr inż. Łukasz Rypina 
Sekretariat: tel. (094) 3679587, fax. (094) 3679594, e-mail: uckno@tu.koszalin.pl 
 

 

5.2 Test „Wiedzy i kompetencji uczniów z zakresu fizyki” 

Na początku etapu testowania testy skierowano do 1971 uczniów/uczennic szkół 

ponadgimnazjalnych, z czego 459 uczniów/uczennic podjęło próbę ich rozwiązania. 

 

 

 

Wykres 1 

Status zaliczenia pytania nr 1 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 
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Testy dowodzą, że jedynie 31% uczniów i uczennic szkół ponadgimnzjalnych poprawnie 

rozumie pojęcie fizyczne, jakim jest siła tarcia dynamicznego. Aż 58% badanych niezaliczyło 

pytania pierwszego, a kolejne 11% nawet nie próbowało wskazać poprawnej odpowiedzi. 

 

 

 

Wykres 2 

Status zaliczenia pytania nr 2 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Z pytaniem o stan nieważkości  nie poradziło sobie ponad 54% badanych, a ok 10% nawet nie 

podjęło próby udzielenia odpowiedzi. Niecałe 35% uczniów i uczennic potrafiło wskazać 

odpowiedź prawidłową. 
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Wykres 3 

Status zaliczenia pytania nr 3 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

W przypadku kolejnego pytania, ponad 58% uczniów i uczennic niezaliczyło zadania, a 

11,33% nawet nie podjęło próby odpowiedzi. Status zaliczenia pytania uzyskało niewiele 

ponad 30% rozwiązujących test. 
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Wykres 4 

Status zaliczenia pytania nr 4 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Pytanie czwarte dotyczyło pojemności próżniowego kondensatora płaskiego. Najwięcej, bo 

ponad 66% badanych uczniów nie zaliczyło pytania, a ponad 11,5% pozostawiło je bez żadnej 

odpowiedzi. Całe 22% uczniów poradziło sobie z pytaniem i uzyskało status zaliczony. 
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Wykres 5 

Status zaliczenia pytania nr 5 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Bardzo słabo wygląda sytuacja w przypadku pytania o zegar wahadłowy. Jak wynika z 

analizy, aż 370 uczniów/uczennic, co stanowi 80,61% wszystkich osób rozwiązujących test 

nie potrafiło wskazać prawidłowych odpowiedzi, prawie 12% pozostawiło pytanie bez 

odpowiedzi. Poradziło sobie z nim jedynie 7,41% badanych uczniów, którzy poprawnie 

wskazali trzy nieprawdziwe stwierdzenia. 
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Wykres 6 

Status zaliczenia pytania nr 6 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Najwięcej prawidłowych odpowiedzi w teście „Wiedzy i kompetencji uczniów z zakresu 

fizyki”, zaobserwowano w przypadku pytania nr 6 (ponad 31% prawidłowych odpowiedzi), 

dla pozostałych 69% uczniów termin „światło białe” okazał się nieznany. 
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Wykres 7 

Status zaliczenia pytania nr 7 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Najwięcej problemów sprawiło uczniom pytanie siódme, aż 354 wypełniających test nie 

zaznaczyło poprawnych odpowiedzi (77,12%), a kolejne 52 osoby nawet nie podjęły jej 

udzielenia (11,33%). Prawidłowe odpowiedzi wskazała jedynie 1/9 uczniów (11,55%). 
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Wnioski: 

Powyższa analiza pokazuje, że uczniowie słabo radzą sobie z zadaniami, które pozwalają na 

ocenę ich kompetencji, sprawdzenie zakresu wiedzy teoretycznej z fizyki oraz stopnia jej 

wykorzystania w zadaniach. 

 

Ponad połowa uczniów nie poradziła sobie z zadaniami, w których mierzono umiejętności 

związane z przełożeniem zagadnień teoretycznych na  rozwiązywanie zagadnień 

problemowych. Największe trudności przysporzyły im zadania z działów z ruchem drgającym 

oraz optyką geometryczną. W obu tych przypadkach ok 80% uczniów nie udzieliło 

prawidłowych odpowiedzi. 

 

Ponadto w każdym z siedmiu pytań prawie 11% uczniów nie udzieliło żadnej odpowiedzi, co 

oznaczać może zbyt niski poziom posiadanej wiedzy. 
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5.3 Test „Wiedzy z fizyki w naukach technicznych”  

 

 

 

Wykres 8 

Status zaliczenia pytania nr 8 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Test wykazał, że z odpowiedzią na pytanie o miernik wielkości fizycznych poradziło sobie 

jedynie 35,95% uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Ponad 51% badanych nie 

zaliczyło pytania, a 12,64% pozostawiło pytanie bez żadnej odpowiedzi. 
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Wykres 9 

Status zaliczenia pytania nr 9 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Badani uczniowie i uczennice wykazali się całkiem dobrą znajomością narzędzi 

pomiarowych. Najwięcej, bo ponad 48% uczniów prawidłowo odczytało wartość z 

suwmiarki. Pozostałe 37,69% wskazało nieprawidłową odpowiedź, a 13,51% nie zaznaczyło 

żadnej odpowiedzi. 
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Wykres 10 

Status zaliczenia pytania nr 10 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Najwięcej poprawnych odpowiedzi uzyskano w pytaniu dotyczącym momentu obrotowego 

wpływającego na parametry pracy samochodu. Zdecydowana większość, a dokładnie 68% 

spośród wszystkich badanych zaliczyło to pytanie. Dla 18,52% uczniów zadanie było zbyt 

trudne, w związku z tym wskazali niepoprawne odpowiedzi i podobnie dla kolejnych 13,51% 

uczniów, którzy nie udzielili żadnej odpowiedzi.  



 
„Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” 
nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 

Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET 
http:/www.StudiaNET.pl 

 
Biuro projektu: ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin,  pok. 106-3D 
Koordynator uczelniany: dr inż. Tomasz Królikowski 
Kierownik projektu: mgr inż. Łukasz Rypina 
Sekretariat: tel. (094) 3679587, fax. (094) 3679594, e-mail: uckno@tu.koszalin.pl 
 

 

 

 

Wykres 11 

Status zaliczenia pytania nr 11 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Trudnym zadaniem okazało się także wskazanie podstawowych elementów siłownika 

pneumatycznego. Jak wynika z analizy, 280 uczniów/uczennic (co stanowi całe 61% 

uczniów) nie zaliczyło poprawnie tego zadania, a prawie 14% nie podjęło nawet próby jego 

rozwiązania. Status zaliczenia uzyskało jedynie 25,05% wszystkich osób rozwiązujących test. 
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Wykres 12 

Status zaliczenia pytania nr 12 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Jeżeli chodzi o znajomość zjawiska wykorzystywanego do uzyskiwania efektu przestrzennego 

w kinie, testy wykazały, że jest ono znane jedynie dla ponad 40% uczniów. Większość 

badanych nie zaliczyła tego pytania, z czego aż 45,97% uczniów, wskazało nieprawidłowe 

odpowiedzi, a kolejne 13,72% nawet nie podjęło próby odpowiedzi. 
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Wykres 13 

Status zaliczenia pytania nr 13 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Podobnie sytuacja prezentuje się w pytaniu o liofilizację. Ponad 45% uczniów i uczennic 

wskazało nieprawdziwe odpowiedzi, a 13,73% pozostawiło je bez odpowiedzi. Pytanie 

zaliczyło niespełna 41% badanych. 
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Wykres 14 

Status zaliczenia pytania nr 14 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Dość słabo wygląda sytuacja w przypadku znajomości terminu „termooporowego” czujnika 

temperatury. W sumie 57,95% badanych uczniów nie zaliczyło tego pytania, a kolejne 

13,95% nie wskazało żadnej odpowiedzi. W niniejszym pytaniu ponad 28% wszystkich 

uczniów i uczennic uzyskało status zaliczony. 
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Wnioski: 

Wyniki testu pokazują, że uczniowie w słabym stopniu radzą sobie z zagadnieniami, w 

których należy umiejętnie zastosować wiedzę teoretyczną w technice. Młodzież słabo 

wypadła w zadaniach, w których należało odczytać wielkość elektryczną wyświetlaną przez 

miernik uniwersalny (51,41% błędnych odpowiedzi), a także w większości nie potrafiła 

wskazać podstawowych elementów siłownika pneumatycznego (61% błędnych odpowiedzi) 

oraz zasady działania termooporowego czujnika temperatury (57,95% błędnych odpowiedzi). 

Można jednak zaobserwować, że są takie obszary wiedzy technicznej, które są bardziej 

popularne wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych . Uzyskano aż 67,97% poprawnych 

odpowiedzi na pytanie, w którym należało wskazać jaki  wpływ na parametry pracy 

samochodu ma moment obrotowy. 
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5.4 „Test w formie bloku zadaniowego” 

 

Niniejszy test składał się z 7 postawionych problemów, z których to uczeń miał wybrać sobie 

jeden i odpowiedzieć na niego w sposób opisowy.  

 

Treść pytania: 

 

 

Cel testu: 

Test pozwala ocenić poziom motywacji uczniów do samodzielnego dochodzenia do prawd, 

pojęć i reguł. Zadanie wymaga od ucznia formułowania odpowiednich wniosków. 

 

Kryteria oceny: 

- poprawność merytoryczna planu pracy (5 pkt.) 

- dobór przyrządów (3 pkt.) 

- ilość potrzebnych osób do wykonania doświadczenia (1 pkt.) 

- forma końcowego rezultatu (1 pkt.) 
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Wykres 15 

Rozkład procentowy badanych według płci  

 

 

248 osób podjęło próbę rozwiązania „Testu w formie bloku zadaniowego”, w tym dokładnie 

109 kobiet, co stanowi niecałe 44% wszystkich uczniów rozwiązujących test oraz 139 

mężczyzn, tj. ponad 56% ogółu. 

 

Wykres 16 

Status udzielenia odpowiedzi na pytanie otwarte z uwzględnieniem podziału na płeć 

 

 

Jak wynika z analizy, uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych słabo radzą sobie z 

wykonaniem samodzielnego doświadczenia. Ponad 64% wszystkich uczniów (30,6% K, 
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33,5% M) nawet nie podjęło próby opisania wybranego tematu. Pozostała część, w tym 

13,3% kobiet i 22,6% mężczyzn udzieliło odpowiedzi na pytanie. Uczniowie nie starali się 

jednak pisać odpowiedzi pod kątem kryteriów z polecenia, stąd można wnioskować, że nie 

potrafią oni czytać treści ze zrozumieniem. Najwięcej problemu sprawiło uczniom określenie 

formy końcowego rezultatu, za co w większości przypadków nie przyznano punktów. 

Najlepiej radzili sobie z określeniem ilości osób potrzebnych do wykonania doświadczenia. 

 

PODSUMOWANIE 

Badania przeprowadzone na początku etapu testowania wykazały, że uczniowie mimo dość 

wysokiej samooceny w kontekście swojej wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów 

fizyki, słabo poradzili sobie z testami. Sporo trudności przysporzyły im zadania wymagające 

umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Większość nie potrafiła  nawet 

wskazać podstawowych elementów siłownika pneumatycznego. Najwięcej błędnych 

odpowiedzi udzielono na pytania z działów dotyczących ruchu drgającego i optyki 

geometrycznej (ok 80% uczniów).  

 

Reasumując -  testy wiedzy i kompetencji zweryfikowały rzeczywisty poziom umiejętności 

uczniów, który okazał się dużo niższy niż ich samoocena.  

 

Powyższy problem wpisuje się w główne założenia projektu „Wirtualna Fizyka-Wiedza 

Prawdziwa”. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania z 

wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo, który zgodnie z założeniami dokona zmian w 

podejściu do nauczania fizyki, podnosząc jednocześnie poziom wiedzy i kompetencji 

uczniów, co w przyszłości powinno przełożyć się na kontynuację kształcenia na kierunkach o 

kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 

 

Skuteczność produktu oceniona zostanie na koniec etapu testowania. 
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Załącznik nr1 

Ocena własnych możliwości: 
(początek etapu testowania) 
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Załącznik nr 2 

Test „Wiedzy i kompetencji uczniów z zakresu fizyki” 
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Test „Wiedzy z fizyki w naukach technicznych”  
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„Test w formie bloku zadaniowego” 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


