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2. Nazwa formy: Projekt: „Wrzesiński standard – wielkopolska jakość”. Doskonalenie 

nauczycieli powiatu wrzesińskiego. 

3. Liczba godzin:  4     

4. Data zajęć: 11.12.2013r. 

5. Temat zajęć:  

Metodyka rozwiązywania zadań rachunkowych i problemowych przygotowujących 

gimnazjalistów do udziału w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym  

6. Cele zajęć:  

Uczestnicy po zajęciach w zakresie analizy wyników pomiarów będą wiedzieć: 

• jak dokonać analizy ilościowej i jakościowej niepewności pomiarowych w opisie 

wyników doświadczeń z fizyki, 

• jak zaokrąglać i zestawiać wyniki końcowe i ich niepewności pomiarowe, 

• jak obliczać niepewności pomiarowe w pomiarach pośrednich, 

• w jaki sposób graficznie przedstawić wyniki pomiarów. 

Uczestnicy po zajęciach w zakresie metodyki rozwiązywania zadań będą wiedzieć: 

• w jaki sposób dobierać zadania dla gimnazjalistów, 

• na jakie trudności napotykają uczestnicy konkursów,  

• czy w rozwiązaniach zadań rachunkowych uczeń powinien wykonywać rachunek 

jednostek, 

• z jakimi wymaganiami zmierzyć się muszą uczestnicy konkursów.  

7. Metody i techniki pracy:  

krótki wykład z tematyki niepewności pomiarowych, ćwiczenia z zaokrąglania i zesta-

wiania wyników końcowych i ich niepewności pomiarowych, analiza wymagań zapi-

sanych w regulaminie WKF, analiza przyczyn trudności w rozwiązywaniu zadań kon-

kursowych 

8. Materiały dydaktyczne:  

Niepewności pomiarowe, opracowanie E. Strugała,  

Karta ćwiczenia z zaokrąglania i zestawiania wyników końcowych i ich niepewności 

pomiarowych, opracowanie E. Strugała 

9. Literatura: 

 Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego w r.szk.2013/2014 dla uczniów 

gimnazjów województwa wielkopolskiego 

 Kotłowska M., Kozak A., 2010, O pomiarach fizycznych, Wydawnictwo Naukowe 

UAM, Poznań 

10. Przebieg zajęć: 



 
 wykład o pomiarach fizycznych, sposobie komunikowania wyników oraz niepew-

nościach pomiarowych, 

 ćwiczenie z zaokrąglania i zestawiania wyników końcowych i ich niepewności po-

miarowych, 

 analiza rozwiązań zadań WKF ze względu na trudności, na jakie napotykają 

uczestnicy konkursów,  

 analiza wymagań zawartych w regulaminie WKF ze względu na dobieranie zadań 

ćwiczeniowych dla uczniów, 

 wnioski dotyczące zadaniowego podejścia do ucznia przygotowującego się do 

udziału w konkursach z fizyki.   
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