
Fizyka da się lubić - 2014 
 
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Fizycznego ogłasza konkurs dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych. Jest to dziesiąta (jubileuszowa!) odsłona konkursu "Fizyka da się lubić" z lat 

ubiegłych. 

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: doświadczalnej i literackiej 

1) W części eksperymentalnej (drużynowej) zadaniem zespołu będzie wyznaczenie prędkości 

dźwięku w powietrzu. Ponieważ zagadnienie może być potraktowane różnie, wyznaczyliśmy dwie 

kategorie eksperymentów, które punktowane będą osobno i być może jedna praca, ze względu na 

szczególne walory, zostanie wyróżniona nagrodą Grand Prix. 

 Kategoria pierwsza zdefiniowana jest przez drastyczne ograniczenia co do narzędzi, 

jakich użyć można będzie w eksperymencie. Dopuszczamy jedynie 

 stoper, 

 ekierkę o długości ramion do 30 cm, 

 sznurek długości do 1 metra, 

 dwie metalowe pokrywki do garnków (o średnicy do 50 cm). 

W tej kategorii oceniana będzie przede wszystkim metoda pomiaru, jej innowacyjność,  

oryginalność, pomysłowość. Wynik powinien być możliwie poprawny i jego dokładność 

przyzwoita, ale nie to jest tu najważniejsze. 

 Kategoria druga to kategoria, w której najbardziej będzie liczył się wynik, jego 

dokładność i precyzja samych pomiarów. Poza przyrządami wymienionymi powyżej dla 

kategorii pierwszej dopuszczalne będzie użycie komputera (laptopa, tabletu, czy telefonu) 

do rejestracji dźwięku (i obrazu, jeśli to komuś będzie potrzebne) i narzędzi 

programistycznych do obróbki tych sygnałów. 

Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i nie próbować powtórzyć eksperymentów 

Williama Derhama z armatą. Dźwięk może być produkowany jedynie przy użyciu pokrywek 

i (lub) naturalnych urządzeń do wytwarzania dźwięków, w jakie wyposażone jest ciało człowieka. 

Dopuszczamy też wykorzystanie dźwięków wytworzonych przez Naturę, takich jak kukanie 

kukułki, czy gwizd lokomotywy, o ile ktoś wymyśli jakiś sposób na ich użycie w eksperymencie. 

Warunkiem jest brak jakiegokolwiek udziału eksperymentatorów w wydawanie tych dźwięków. 

Jeśli ktoś poprosi maszynistę o zagwizdanie na zakręcie, to będzie to uznane za nielegalne.  

 

2) Esej (przypominam: "esej - krótka rozprawa naukowa lub literacka ujmująca temat w sposób 

subiektywny”) powinien w sposób poważny i twórczy odnieść się do pytania „Czy eksperymentaria 

zastąpią szkołę w uczeniu fizyki?” 

   Pod pojęciem eksperymentarium w pytaniu tym kryje się instytucja zajmująca się pokazywaniem 

w ciekawy sposób różnych ciekawych rzeczy ludziom ciekawym, którzy akurat postanowią tam 

zajrzeć, oraz wycieczkom szkolnym, które, jako całość też takie postanowienie powezmą. 

Największym polskim eksperymentarium jest Centrum Nauki „Kopernik”, ale w coraz większej 

liczbie miast w Polsce pojawiają się mniejsze, co nie znaczy mniej ciekawe, podobne ośrodki. Tak jest 

na całym świecie. Eksperymentaria podobają się, to jasne, inaczej by ich nie było. A więc może 

przyszłość edukacji naukowej, a w tym i fizycznej jest właśnie w nich? Czy chcielibyście, aby tak 

było? Czy tak w ogóle może być? Czy tak będzie? 

   Odpowiedzi na te pytania wcale nie są tak bardzo oczywiste, jeśli zastanowić się nad nimi. Chcemy, 

abyście właśnie przemyśleli to głęboko i podzielili się z innymi wnioskami, do jakich dojdziecie. 

Może tym samym przyczynicie się do urzeczywistnienia, albo do pogrzebania tej idei. Wasza opinia 

ma znaczenie w dobie, gdy poszukuje się wszędzie właściwego dla XXI wieku systemu edukacji. 

 



 

  

W obu kategoriach przyznane będą nagrody ufundowane przez Katedrę Modelowania Procesów 

Nauczania Uniwersytetu Łódzkiego i naszego głównego sponsora PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna SA z Bełchatowa i innych sponsorów imprezy. Prace oceni jury powołane przez 

Odział Łódzki Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas 

XIV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki 9 kwietnia 2014 roku w Auli Wydziału Fizyki i Informatyki 

Stosowanej UŁ. 

   Oczekujemy prezentacji pokazujących realizację zadania eksperymentalnego w formacie 

PowerPointa, OpenOffice'a, flashowych lub htmlowych. Niektóre będą one prezentowane na imprezie 

finałowej. Do oceny Waszych prac potrzebny będzie bardziej szczegółowego opis wraz z obliczeniami 

i wszystkim, co uznacie za ważne i godne wymienienia. Najlepiej przygotować go i przysłać 

w formacie PDF, Worda, czy innego popularnego edytora. Nadsyłanie prac drukowanych jest 

dopuszczone, ale kłopotliwe – i po co w końcu.  

   Eseje w formie elektronicznej powinny mieć format, np. najpopularniejszego edytora Worda, może 

być też pdf, czy rtx. 

   Prace prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną (w przypadku zbyt wielkich rozmiarów plików, proszę 

o maile na adres podany niżej, a uzgodnimy inne formy dostarczenia prac). W plikach esejów 

i opracowań prosimy dołączyć podstawowe informacje o autorze (autorach, grupie): imię, nazwisko, 

szkoła, klasa itp. W przypadku ich braku, będziemy się dopominać.  

Adres to t.wibig@gmail.com 

 

Termin nadsyłania prac: do 31 marca 2014 roku i jest to termin naprawdę ostateczny.  

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się mailowo: t.wibig@gmail.com 
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