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Prezentowany dokument zawiera ewaluację wewnętrzną prowadzoną na zakończenie etapu 

testowania projektu „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” realizowanego w ramach 

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. 

 

Prace związane z prezentowanymi wynikami badania przeprowadzono od maja do lipca 2012r 

Badanie zostało zrealizowane przez zespół ewaluacyjny, w składzie: 

 mgr inż. Łukasz Rypina, kierownik projektu, 

 mgr Monika Stańczyk, specjalista ds. monitoringu i ewaluacji, 

 

Zebrane w niniejszym dokumencie wyniki pozwalają ustalić, czy realizacja etapu testowania 

w projekcie zakończyła się pomyślnie. Dodatkowo dokładnie określono skuteczność 

proponowanego rozwiązania innowacyjnego. Obszarem badań ewaluacji na zakończenie 

etapu testowania jest sprawdzenie, czy osiągnięte zostały rezultaty takie jak: 

 liczba nauczycieli, którzy podniosą poziom nauczania poprzez nowe rozwiązania 

dydaktyczne – min. 38 nauczycieli; 

 liczba uczniów wśród których nastąpi wzrost kompetencji z zakresu fizyki – min. 869 

uczniów; 

 liczba zajęć z wykorzystaniem produktu finalnego – 76h dla śr. 23-osobowej klasy; 

 liczba uczniów biorąca udział w testowaniu. Wartość docelowa min. 1242; 

 liczba nauczycieli biorąca udział w testowaniu. Wartość docelowa min. 54; 

 liczba uczniów wśród których zaobserwuje się wzrost kreatywności min. 185; 

 procent wzrostu motywacji uczniów do samodzielnego dochodzenia do prawd, pojęć i 

reguł. Wartość docelowa 50%; 

 procent wzrostu aktywności uczniów w wyciąganiu wniosków. Wartość docelowa 65%;  

 

W ewaluacji końcowej testowania wykorzystano wyniki badań z ewaluacji, 

przeprowadzonych na początku i w trakcie realizacji etapu testowania produktu.  
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1. Wprowadzenie 

Niniejszy dokument stanowi trzeci etap ewaluacji wewnętrznej, zawiera ocenę wyników 

uzyskanych z całego przebiegu testowania. Analiza danych w raporcie ma charakter 

ilościowo-jakościowy, wyniki przedstawiono w formie opisowej. Wnioski z ewaluacji 

końcowej stanowią podsumowanie całego etapu testowania. 

 

Raport z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego składa się z 7 części: 

1. Wprowadzenie 

2. Opis przebiegu testowania 

3. Charakterystyka grupy użytkowników i odbiorców 

4. Cele badania 

5. Zakres badania ewaluacyjnego 

6. Opis zastosowanej metodologii badawczej 

7. Wyniki badań 

 

2. Opis przebiegu testowania  

Testowanie 100 edukacyjnych gier wideo i gier flash poprzedzone zostało rekrutacją szkół 

ponadgimnazjalnych z województw (zachodniopomorskiego  i lubuskiego), w których 

obecnie uczniowie najrzadziej wybierają edukację związaną z fizyką. By zachęcić do udziału 

w projekcie i rozpropagować innowacyjną metodę nauczania do potencjalnych uczestników 

skierowano informację o realizacji projektu. Następnie spośród szkół, które wyraziły chęć 

uczestnictwa w projekcie wytypowano 49 szkół ponadgimnazjalnych, 15 z województwa 

lubuskiego i 34 z zachodniopomorskiego. Warunkiem uczestnictwa szkoły w etapie 

testowania było przesłanie do dnia 14 marca 2011 r. dokumentów zgłoszeniowych (w formie 

papierowej) zarówno szkoły jak i nauczycieli fizyki chcących przystąpić do projektu. O 

zakwalifikowaniu się, szkoły poinformowane zostały drogą elektroniczną. Następnie 26 

nauczycieli i 28 nauczycielek podpisało deklaracje zapewniające udział w projekcie przez  
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cały okres testowania. Nauczyciele sami zdecydowali się na uczestnictwo w projekcie i 

wdrożenie w swojej szkole edukacyjnych gier wideo. Tym samym jako Szkolni Asystenci 

Projektu stali się odpowiedzialni nie tylko za testowanie produktu, ale również za cały proces 

rekrutacji swoich uczniów.  

 

Tuż przed rozpoczęciem etapu testowania  w obu województwach objętych projektem odbyły 

się trzy spotkania informacyjno-szkoleniowe z nauczycielami zakwalifikowanymi do 

projektu. Miejscem spotkań była: w Zielonej Górze siedziba firmy 4System, w Gorzowie 

Wielkopolskim w Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, natomiast w 

Koszalinie Politechnika Koszalińska. Obecność na szkoleniach była 100%. Szkolenia 

prowadzone były w zakresie obsługi platformy edukacyjnej „Portal Ekspertów”. Podczas 

spotkania koordynator projektu dokładnie omówił zasady funkcjonowania portalu i 

poruszania się po nim. Z czasem i tak okazało się, że nauczyciele pomimo wcześniejszych 

szkoleń słabo radzą sobie z obsługą portalu. Odpowiedzią na powstały problem było 

przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej projektu (www.studiaNET.pl) 

instruktażowego filmu prezentującego bardziej zaawansowane funkcje dostępne dla trenerów.  

 

Dodatkowo, podczas spotkań z nauczycielami, metodyk fizyki zaprezentował przykład 

zastosowania wstępnej wersji produktu oraz procedur testowania podczas zajęć lekcyjnych, 

uwzględniając przy tym promowanie wiedzy technicznej wśród dziewcząt. Były to działania 

informacyjno-promocyjne poświęcone tematyce równościowej.  

 

W efekcie zorganizowanych spotkań podpisano umowy cywilnoprawne z nauczycielami 

fizyki, które poprzedzone były szczegółowym omówieniem zakresu wykonywanych prac. 

Ponadto przekazano nauczycielom podręcznik, który nie tylko przedstawia zasady 

korzystania z gier wideo ale też sugeruje, które lekcje można  tymi grami wzbogacić. 

Udzielono też wszelkich wskazówek odnośnie poprawnego wypełniania formularzy  

http://www.studianet.pl/
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zgłoszeniowych uczniów. Szczególny nacisk położono na ankietę informacyjną PEFS, w 

której to zawarte miały być dane osobowe uczestników projektu przekazywane do Systemu 

PEFS.  

 

Dobór uczniów do etapu testowania przeprowadzony został zgodnie z regulaminem 

rekrutacji. Sama rekrutacja odbyła się w szkole zakwalifikowanej do projektu. Wypełnione 

formularze zgłoszeniowe uczniów i ankiety PEFS po wstępnej weryfikacji przez Szkolnego 

opiekuna projektu wraz z całą listą uczestników wysłane zostały do biura projektu. W ten 

sposób utworzono 54 grupy min. 23 osobowe. W większości składały się one z uczniów 

różnych klas licealnych, techników i zawodowych zarówno o profilu podstawowym jak 

i rozszerzonym.  

 

Niejednorodny dobór grupy docelowej był działaniem celowym. Zagwarantował on właściwą 

strukturę grup testerów, ponieważ pozyskano osoby reprezentatywne dla środowiska 

edukacyjnego na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki temu zbadano wpływ 

innowacji na całą populację docelową.  

 

Sam etap testowania rozpoczął się zaraz po dostarczeniu użytkownikom projektu 100 gier 

edukacyjnych wideo, w postaci nagranych płyt Blu-Ray wraz z odtwarzaczem Blu-Ray, które 

po zakończonym etapie testowania stały się własnością szkół. Nauczyciele i uczniowie 

otrzymali również hasła dostępu do portalu, który nie tylko zapewnił im stały kontakt z kadrą 

zarządzającą projektem ale przede wszystkim umożliwił korzystanie z gier wykonanych w 

technologii Flash.  

 

Celem testowania było m.in. sprawdzenie produktu pod względem merytorycznym, zbadanie 

jego użyteczności i ustalenie jego wpływu na motywację i aktywność uczniów.  Temu służyła 

realizacja zajęć w ramach projektu „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”. Trwała ona od  
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września 2011 r. do końca maja 2012 r. W tym czasie wszyscy nauczyciele testujący 

przeprowadzili po min 76 godzin lekcyjnych z wykorzystaniem wstępnej wersji produktu. 

Osiągnięty został rezultat liczby zajęć z wykorzystaniem produktu finalnego min 76h dla śr. 

23 osobowej klasy (pomiar Załącznik nr 1). Przetestowana została większa część filmów 

umożliwiających nauczycielom przedstawianie trudnych pojęć fizycznych obrazowo, 

ukazując zastosowanie zjawisk fizycznych w technice.  Gry wideo prezentowane  były w toku 

zwykłych lekcji fizyki, choć też zdarzało się, że korzystano z nich dodatkowo na 

zastępstwach lub podczas tzw. godzin karcianych. Testowanie przez uczniów gier flash 

odbywało się najczęściej w ramach zadań domowych z fizyki.  Uczeń dzięki temu mógł 

sprawdzać swoją wiedzę zdobytą podczas lekcji.  

 

Po każdych zajęciach nauczyciele testujący wszystkie swoje uwagi i opinie zamieszczali w 

specjalnie przygotowanych do tego dziennikach, które później co miesiąc w formie 

elektronicznej odsyłali na adres biura projektu. Do 5 dnia każdego miesiąca łącznie wpływało  

ok. 115 dzienników, 39 klas I, 48 klas II, 25 klas III, 3 klas IV. Większość nauczycieli łączyło 

w jeden dziennik klasy równoległe. Ułatwiło to ich późniejsze analizowanie. Wzór dziennika 

zajęć nauczyciele testujący otrzymali od Zespołu Projektowego. Przygotowany został w pliku 

Excel. Składał się z takich zakładek jak: dane szkoły, lista obecności uczniów, monitoring 

gier i kart obserwacji przeznaczonych na każdy miesiąc objęty etapem testowania. Karty 

obserwacji posłużyły nauczycielom do rejestracji ewentualnych błędów merytorycznych 

produktu i ich własnych spostrzeżeń z obserwacji uczniów na zajęciach. Oprócz tego 

notowano w nich informacje, czy i w jakim stopniu zmieniła się aktywność i motywacja 

uczniów po wykorzystaniu poszczególnych gier. Niektórzy też umieścili tam swoje opinie na 

temat przydatności zastosowanej gry i animacji. W dziennikach często też pojawiły się 

informację o zdobytych przez uczniów umiejętnościach. Dziennik zajęć do prowadzenia, 

którego zobowiązany był każdy nauczyciel testujący był też źródłem takich informacji jak:  
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lista obecności, ilość przeprowadzonych tematów z wykorzystaniem filmów interaktywnych. 

Odnaleźć w nich można było informacje na temat szkoły, profilu, zakresu programowego, 

wyników sprawdzianów przekrojowych, a także ocen semestralnych i końcowo rocznych 

uczniów uczestniczących w projekcie. Był źródłem informacji monitorujących etap 

testowania. 

 

Innym narzędziem wspomagającym proces monitorowania etapu testowania był specjalnie 

opracowany portal ekspertów. Stały kontakt nauczycieli z kadrą zarządzającą projektu 

umożliwił bieżące wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości co do budowy gier. Ponadto 

uczniowie i nauczyciele przez cały etap testowania wymieniali się opiniami na temat gier 

podając autorom wskazówki dotyczące ulepszenia produktu.  

 

Przez cały etap testowania zapewniony był stały kontakt z użytkownikami projektu poprzez e-

maile i rozmowy telefoniczne. Odpowiedzialny za to był pracownik ds. współpracy ze 

szkołami uczestniczącymi w projekcie i BO. Dzięki temu na bieżąco rozwiązywano problemy 

merytoryczne i techniczne.  

 

3. Charakterystyka grupy użytkowników i odbiorców 

Udział w etapie testowania rozpoczęło 1988 uczniów i 54 nauczycieli. Liczebności i procenty 

dla zmiennych charakteryzujących obie grupy przedstawiono w Tabeli 1. 

 

Tabela 1 

Liczebności i procenty dla zmiennych opisujących grupę użytkowników i odbiorców 

ZMIENNE GRUPA WARTOŚĆ LICZEBNOŚĆ PROCENT 

PŁEĆ Nauczyciele 

kobiety 28 51,85 

mężczyźni 26 48,15 

ogółem 54 100 
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OBSZAR 

Nauczyciele 

miejski 42 77,78 

wiejski 12 22,22 

ogółem 54 100 

Uczniowie 

miejski 1250 62,88 

wiejski 738 37,12 

ogółem 1988 100 

WYKSZTAŁCENIE 

Nauczyciele 

wyższe 54 100 

średnie 0 0 

ogółem 54 100 

Uczniowie 

ponadgimnazjalne 32 1,61 

gimnazjalne 1956 98,39 

ogółem 1988 100 

WIEK 

osoby młode                    

(15-24 lata) 
1988 97,36 

osoby w wieku średnim              

(25-54 lata) 
50 2,45 

osoby starsze                  

(55-64 lata) 
4 0,19 

ogółem 2042 100 

kobiety 1 25 

mężczyźni 3 75 

ogółem 4 100 

KLASY 

Liceum 

pierwsze 32 40,51 

drugie 34 43,04 

trzecie 13 16,45 

ogółem 79 100 

Technikum 

pierwsze  21 28 

drugie 33 44 

trzecie 17 22,67 

czwarte 4 5,33 

ogółem 75 100 

Zawodowe 

pierwsze  1 16,67 

drugie 5 83,33 

ogółem 6 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Formularza PEFS 
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Jak wynika z powyższej tabeli proporcja płci jest względnie wyrównana w obu grupach. Z 

tym, że niewielka przewaga wśród nauczycieli występuje po stronie kobiet  (51,85%), 

a wśród uczniów po stronie mężczyzn (54,18%). Jeśli chodzi o obszar zamieszkania to 

zdecydowanie więcej osób  (nauczycieli i uczniów) zamieszkuje tereny miejskie 42 

nauczycieli z 54 i 1250 uczniów z 1988. Wspomniana dysproporcja wyraźniejsza jest w 

grupie nauczycieli (77,78%). Łącznie tereny wiejskie zamieszkuje 750 osób, to mniej niż 

połowa (36,73%) spośród wszystkich rozpoczynających swój udział w projekcie (12 

nauczycieli z 54 ,738 uczniów z 1988).  

W przypadku zmiennej: poziom wykształcenia (tab. 1) 100% nauczycieli posiada 

wykształcenie wyższe, to był jeden z kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji do 

etapu testowania. Taka dysproporcja jest też wyraźna wśród uczniów. Dużo większy udział w 

gronie beneficjentów ostatecznych mieli uczniowie posiadający wykształcenie gimnazjalne 

(98,39%). Jedynie 1,61% uczniów podczas etapu testowania było na poziomie wykształcenia 

ponadgimnazjalnego.  

 

Biorąc pod uwagę wiek użytkowników (nauczycieli) i odbiorców (uczniów) bez trudu 

zauważyć można, że największą część stanowiły osoby młode (uczniowie), aż 97,36%, 

natomiast 50 osób (nauczyciele) biorących udział w projekcie mieściło się w przedziale 

wiekowym od 25 do 54 lat. Jedynie 4 osoby  z uwagi na wiek zaliczyć można było do osób 

wieku starszego (55-64 lata).  

 

W trakcie testowania od projektu odstąpiły 44 osoby (K: 20, M:24), tym samym nie 

zakończyły swojego udziału zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa. Do 24.10.2011 z 

projektu zrezygnowało 5 osób, 8 od listopada do końca grudnia 2011, 21 od stycznia 2012 r. 

do końca lutego 2012r., a 10 w okresie od 01.03.2012 do 31.05.2012r. Najczęstszym 

powodem ich rezygnacji było przeniesienie się do innej szkoły, bądź skreślenie z listy 

uczniów. Uczniowie klas maturalnych (230 osób) biorących udział w projekcie zakończyli  
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swój udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa w projekcie z końcem 04. 2012 

 

Podsumowując opis grupy użytkowników i odbiorców można stwierdzić, że wspomniane 

wyżej dysproporcje nie są na tyle duże żeby zakłócić analizę otrzymanych wyników badań. 

Także liczebności poszczególnych podgrup pozwala na przeprowadzenie analiz z testowania 

efektywności edukacyjnych gier wideo. Osiągnięte zostały rezultaty: 

 liczba uczniów biorąca udział w testowaniu min. 1242, 

 liczba nauczycieli biorąca udział w testowaniu min. 54. 

 

4. Cele badania 

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. Ewaluacja poddaje analizie osiągnięte rezultaty oraz dokonuje oceny realizacji 

etapu testowania w projekcie. Jej istotną rolą jest ocena założeń, w tym szczególnie 

przyjętych wskaźników oraz aktualnego kontekstu realizacji przedsięwzięcia. Mierzone 

rezultaty przyczynią się do osiągnięcia celów projektu oraz wzrostu zainteresowania naukami 

kluczowymi dla gospodarki. 

 

5. Zakres badania ewaluacyjnego  

 

Zakres podmiotowy badania (respondenci) 

 Uczniowie biorący udział w etapie testowania projektu, 

 Nauczyciele testujący produkt w ramach projektu. 

 

Zakres przedmiotowy badania  

 Przedmiotem badania ewaluacyjnego jest etapu testowania innowacyjnego produktu 

projektu „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”, 
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W wyniku realizacji badania ankietowego skierowanego do nauczycieli testujących, 

dokonano oceny skuteczności proponowanej formy kształcenia, na postawie następujących 

pytań: 

1. Czy proponowana forma pomocy dydaktycznej może być przydatna w pracy nauczyciela? 

(W jakim stopniu?) 

2. Czy proponowane materiały w postaci filmów i gier wzbogacają warsztat pracy 

nauczyciela? (W jakim stopniu?) 

3. Czy opracowane filmy mogą wspomóc pracę nauczyciela podczas przeprowadzania zajęć 

lekcyjnych? (W jakim stopniu?) 

4. Czy opracowane gry flash mogą wspomóc pracę nauczyciela podczas przeprowadzania 

zajęć lekcyjnych? (W jakim stopniu?) 

5. Czy przygotowane filmy mogą pomóc uczniowi w pracy samodzielnej? (W jakim stopniu?) 

6. Czy przygotowane gry flash mogą pomóc uczniowi w pracy samodzielnej? (W jakim 

stopniu?) 

7. Czy proponowane filmy mogą pomóc w poszerzeniu wiedzy uczniów? (W jakim stopniu?) 

8. Czy proponowana forma kształcenia w postaci filmów może wspomóc kształtowanie 

umiejętności operacyjnych z fizyki? (W jakim stopniu?) 

9. Czy gry flash mogą pomóc w rozwijaniu praktycznych umiejętności ucznia? (W jakim 

stopniu?) 

10. Czy gry flash mogą umożliwić przetestowanie zdobytej na lekcjach wiedzy? (W jakim 

stopniu?) 

11. Czy treść filmów odpowiadać będzie tematom lekcji w realizowanym przez Panią/Pana 

programie fizyki? (W jakim stopniu?) 

12. Czy treści merytoryczne przekazywane są w filmach w zrozumiały i przystępny sposób? 

(W jakim stopniu?) 

13. Czy przedstawione w filmach treści fizyczne pokazane są w sposób poglądowy? (W jakim 

stopniu?) 
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14. Czy czas trwania filmów jest odpowiedni? (W jakim stopniu?) 

15. Czy czas trwania filmów jest za długi? 

16. Czy czas trwania filmów jest za krótki? 

17. Czy filmy są przygotowane profesjonalnie i starannie? (W jakim stopniu?) 

18. Czy gry flash są przygotowane starannie i profesjonalnie? (W jakim stopniu?) 

 

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? 

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, 
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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? 

 

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

uczniów, uczęszczających na zajęcia z fizyki, uzyskano zbiór odpowiedzi na następujące 

zagadnienia: 

1. W ruchu po okręgu ze stałą prędkością kątową: 

 w jednakowych odcinkach czasu promień wodzący zatacza jednakowe kąty =2 r t 

 koniec wektora wodzącego porusza się z prędkością której wartość wynosi 

 prędkość poruszającego się punktu  

2. Kamień spadając z wysokości h=20m to, jeśli pominiemy opór powietrza 

 porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym 

 osiąga prędkość końcową =19,8 m/s 

 uderzy w ziemię po czasie t=1s 

3. Jeżeli ciśnienie atmosferyczne wynosi 1000hPa, to: 

 wysokość słupka rtęci w barometrze rtęciowym jest równa ok 0,76m 

 przy takim ciśnieniu pompa ssąca nie może pompować wody z głębokości większej 5m 

 chcąc odciągnąć tłok o polu powierzchni S=2cm
2 

opróżnionej strzykawki z zatkanym 

wylotem, musimy działać siłą F o wartości co najmniej 30 N 
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4. Jeżeli do lekkiej kulki wiszącej na cienkiej, nieprzewodzącej nitce zbliżymy ujemnie 

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

 kulka musi być naelektryzowana dodatnio 

 przyciąganie jest tylko wynikiem indukowania się ładunku dodatniego wykonanej z 

izolatora kulce 

 kulka może być wykonana z przewodnika lub jest naładowana dodatnio 

5. 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 

6. Zjawisko polaryzacji fal świetlnych: 

 nie jest bezpośrednio odczuwane przez oko ludzkie 

 zostało wykorzystane do pomiaru stężenia cukru 

 można zaobserwować podczas odbicia światła od wypolerowanych metali 

7. Prędkość elektronów wybijanych z metalu w zjawisku fotoelektrycznym zależy od: 

 częstotliwości fali światła użytego w eksperymencie 

 od pracy wyjścia elektronów z tego metalu 

 natężenia światła 

 

W wyniku testu pt: „Wiedza z fizyki w naukach technicznych”, skierowanego do uczniów, 

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

8. Do pomiaru rozmiarów różnych detali wykorzystuje się w technice różnego rodzaju 

przyrządy jak na przykład widoczna na zdjęciu śruba mikrometryczna. Określ jaką 

wartość wskazuje przyrząd? 

 7,30 µm 
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 7,30 mm 

 7,80 µm 

9. Techniczną jednostką częstotliwości obrotów jest ich ilość na minutę choć w układzie SI 

powinno się stosować herce (Hz). Na podstawie zdjęcia wyznacz z jaką częstotliwością (w 

Hz) obraca się wał silnika? 

 100 Hz 

 1 Hz 

 1000 Hz 

10. W przemyśle na ogromną skalę wykorzystuje się siłowniki pneumatyczne. Wskaż wśród 

wymienionych podstawowe elementy takiego siłownika? 

 korpus 

 tłok 

 pasek klinowy 

 koło zębate 

 cylinder 

 uszczelka 

11. Wskaż urządzenia w których działaniu wykorzystuje się zjawisko polaryzacji światła: 

 obiektywy kamer 

 monitory lcd (ang. liquid crystall display) 

 okulary kinowe 3d 

 budowlane szkło termoizolacyjne 

12.  Balony wykorzystywane są w różnych celach jak na przykład badania zanieczyszczeń 

atmosfery czy też w pomiarach meteorologicznych. Siła nośna takich balonów maleje ze 

zwiększającą się wysokością wskaż tego przyczynę: 

 wzrost natężenia promieniowania 

 spadek temperatury powietrza 
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 spadek gęstości powietrza 

13. Na zdjęciu przedstawiono uniwersalny miernik wielkości elektrycznych. Przyjrzyj się i 

odpowiedz na pytanie jaką wskazuje wartość: 

 24 A 

 24mV 

 24 V 

 0,24 V 

 0,24mV 

 0,24 A 

14. Wskaż, które z maszyn nadają się do wycinania skomplikowanych kształtów z metalowej 

blachy w warunkach przemysłowych: 

 palniki plazmowe 

 prasy hydrauliczne 

 lasery gazowe 

 piły taśmowe 

 

W wyniku testu pt: „Test w formie bloku zadaniowego”, uczniowie udzielali odpowiedzi na 

jeden problem spośród siedmiu do wyboru: 

1. Wyznaczenie zależności oporu elektrycznego jakiegoś przewodnika od temperatury 

2. Wyznaczenie współczynnika załamania światła dla wody (lub innej cieczy) 

3. Wyznaczenie zależności czasu spadania ciała (dowolnego przedmiotu) od wysokości  jakiej 

spada 

4. Wyznaczenie prędkości początkowej wyrzucanego kamienia. 

 

6. Opis zastosowanej metodologii badawczej 

Ewaluację projektu przeprowadzono metodą badań ankietowych oraz testów. 

Kwestionariusze ankiet zamieszczono na Portalu Ekspertów. Wybrany przez badaczy rodzaj  
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ankiety jest jednym z najpowszechniejszych narzędzi badawczych -użyto najszerzej 

rozpowszechnionej metody pomiaru z użyciem Internetu tzn. ankiety internetowej. 

Respondent mający dostęp do Internetu może z dowolnego miejsca na świecie połączyć się z 

adresem strony WWW, na której znajduje się kwestionariusz i przy pomocy klawiatury, 

myszki i przeglądarki internetowej wziąć udział w badaniu. Po pomiarze odpowiedzi zostały 

zapisane na serwerze. Testy przeprowadzono za pomocą specjalnie przygotowanego modułu 

do egzaminowania, umieszczonego na Portalu Ekspertów. 

 

7. Wyniki badania 

 

7.1 „Skuteczność proponowanej formy kształcenia”  

Spośród 54 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego i 

lubuskiego, którzy uzyskali dostęp do ankiety, uzyskano 48 prawidłowo wypełnionych 

kwestionariuszy, pozostałe 6 wypełniono w sposób nieprawidłowy tzn. użyto niewłaściwych 

przeglądarek internetowych lub wypełniono niezgodnie z instrukcją. 

 

Wykres 1 

Rozkład badanych według płci 

 

 

 

W badaniu wzięło udział 25 kobiet, co stanowi ponad połowę badanych (52,08%) i 23 

mężczyzn, co stanowi dokładnie 47,91% ogółu. 
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Celem pierwszego pytania zamieszczonego w ankiecie było dokonanie oceny przydatności 

proponowanej formy pomocy dydaktycznej w pracy nauczyciela. Wyniki przedstawiono na 

poniższym wykresie. 

Wykres 2  

Ocena przydatności proponowanej formy pomocy dydaktycznej w pracy nauczyciela 

 

 

 

Badania dowodzą, że jedynie 2,6% ankietowanych respondentów określa stopień 

przydatności jako przeciętny, natomiast już ponad 26% jako dobry, a ponad 55% jako bardzo 

dobry. Prawie 16% nauczycieli i nauczycielek oceniło przydatność proponowanej formy 

pomocy dydaktycznej w pracy nauczyciela jako doskonały. 

 

Wykres 3 

Ocena stopnia przydatności proponowanych materiałów w postaci filmów i gier wideo 
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W odpowiedzi na pytanie drugie badani respondenci wykazali, że opracowane materiały w 

postaci filmów i gier mogą uatrakcyjniać pracę nauczyciela podczas przeprowadzania zajęć 

lekcyjnych, i tak zdaniem 22% ankietowanych filmy i gry wzbogacają warsztat pracy 

nauczyciela w stopniu dobrym, zdaniem 56% ankietowanych w stopniu bardzo dobrym. Aż 

22% uważa, że proponowane materiały w postaci filmów i gier doskonale wzbogacają 

warsztat pracy nauczyciela. 

 

Wykres 4 

Ocena stopnia wspomagania pracy nauczyciela przez filmy interaktywne podczas 

przeprowadzania zajęć lekcyjnych  

 

 

 

Jak wynika z analizy, w zakresie przydatności opracowanych filmów i gier do wspomagania 

pracy nauczyciela podczas przeprowadzania zajęć lekcyjnych ponad połowa ankietowanych 

(56,1%) oceniła możliwość wzbogacenia warsztatu pracy jako bardzo dobrą, a nawet 

doskonałą (12,2%). Pozostała część respondentów ocenia, że opracowane filmy wspomogą 

pracę nauczyciela w stopniu dobrym (26,8%) i przeciętnym (4,9%). 
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Wykres 5 

Ocena stopnia wspomagania pracy nauczyciela przez gry flash podczas przeprowadzania 

zajęć lekcyjnych 

 

 

Podobnie wygląda sytuacja w zakresie przydatności opracowanych gier flash do 

wspomagania pracy nauczyciela podczas przeprowadzania zajęć lekcyjnych. Jak się okazuje 

opracowane gry w większości uznane zostały za narzędzie wspierające edukację. Zdaniem 

ponad 41% ankietowanych gry flash mogą wspomóc pracę nauczyciela podczas 

przeprowadzania zajęć lekcyjnych w stopniu dobrym, dla ponad 36% w stopniu bardzo 

dobrym, a dla prawie 5% w stopniu doskonałym. Nieliczni spośród badanych oceniają, że gry 

flash wspomogą pracę nauczyciela w słabszym (2,4%) i przeciętnym (14,6%) stopniu. 

 

Wykres 6 

Ocena stopnia przydatności  filmów interaktywnych 
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Jeśli chodzi o ocenę przydatności filmów uczniom, sytuacja wygląda podobnie, wygląda na 

to, że respondenci zauważają, jak najbardziej, iż przygotowane filmy mogą pomóc w pracy 

samodzielnej uczniów. Ponad 43% badanych określa ów pomoc jako dobrą, 24% jako bardzo 

dobrą, ponad 7% jako doskonałą. 22% w przeciętnym. 

Wykres 7 

Ocena stopnia przydatności przygotowanych gier flash  

 

 

Równie podobnie kształtuje się odpowiedź na pytanie szóste. Ankietowani jednoznacznie 

uważają, iż przygotowane gry flash mogą pomóc uczniowi w pracy samodzielnej. Najwięcej 

respondentów, bo ponad 43%, wskazuje, iż gry flash mogą pomóc w stopniu bardzo dobrym, 

a 39% badanych ocenia, że w stopniu dobrym. Doskonale ocenia tą pomoc 9,8% badanych, a 

przeciętnie najmniej 7,3%. 

Wykres 8 

Ocena stopnia przydatności proponowanych filmów w poszerzeniu wiedzy uczniów 
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Także w pytaniu siódmym, odpowiedzi badanych wskazują jednoznacznie, że proponowane 

filmy mogą pomóc w poszerzaniu wiedzy uczniów. Ponad 62% badanych jest zdania, że 

proponowane filmy mogą w bardzo dobrym stopniu przyczynić się do poszerzenia wiedzy z 

zakresu fizyki. Ponad 13% respondentów uważa, że filmy mogą pomóc uczniom w 

poszerzaniu ich wiedzy w stopniu doskonałym. Jedynie 2,7% badanych stopień pomocy 

określiło jako przeciętny, a ponad 21% już jako dobry. 

 

Wykres 9 

Ocena stopnia przydatności proponowanej formy kształcenia w postaci filmów w 

kształtowaniu umiejętności operacyjnych z fizyki 

 
 

Kolejnym aspektem poddanym analizie jest sprawdzenie czy proponowana forma kształcenia 

w postaci filmów może wspomóc kształtowanie umiejętności operacyjnych z fizyki? Jak 

wynika z badania dominująca większość respondentów twierdzi, że tak. Ich zdaniem 

proponowana forma kształcenia w postaci filmów może wspomóc kształtowanie umiejętności 

operacyjnych z fizyki w stopniu dobrym (39%), a nawet bardzo dobrym (41,5%). Niecałe 5% 

ocenia pomoc proponowanej formy kształcenia jako doskonałą. 
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Wykres 10 

Ocena stopnia przydatności gier flash w rozwijaniu praktycznych umiejętności ucznia 

 

 
 

W odpowiedzi na pytanie, Czy gry flash mogą pomóc w rozwijaniu praktycznych 

umiejętności ucznia, najwięcej ankietowanych, bo ponad 63%, oceniło, że owszem mogą 

pomóc, i to w stopniu dobrym. 19,5% jest zdania, że gry flash mogą pomóc w stopniu bardzo 

dobrym, a w opinii 2,4% nawet doskonałym. Jako przeciętną pomoc gier flash w rozwijaniu 

praktycznych umiejętności ucznia ocenia 14,6% badanych. 

 

Wykres 11 

Ocena stopnia przydatności gier flash do przetestowania zdobytej na lekcjach wiedzy 
 

 
 

 

Ciekawie wygląda sytuacja dotycząca analizy przydatności gier flash w zakresie testowania  
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zdobytej na lekcjach wiedzy. W sumie 92,6% respondentów jest zdania, że gry flash mogą 

umożliwić przetestowanie zdobytej na lekcjach wiedzy, z czego 46,3% badanych ocenia te 

możliwości w stopniu dobrym, 26,8% w stopniu bardzo dobrym, a 19,5% doskonałym. 

Nieliczne jednostki badanych oceniały w stopniu słabym i przeciętnym. 

Wykres 12 

Ocena stopnia trafności treści filmów do tematów lekcji w realizowanym programie 

 

 
 

Odnośnie treści przygotowanych filmów należy zauważyć, że najwięcej, bo aż 36,6% 

ankietowanych ocenia je jako dobrze dopasowane, 31,7% jako bardzo dobrze, a 9,8% jako 

doskonale dopasowane. Jedynie 2,4% spośród wszystkich ankietowanych w słabym, a 19,5% 

w przeciętnym stopniu ocenia dopasowanie treści filmów do tematów lekcji realizowanych w 

programie z fizyki. 

Wykres 13 

Ocena stopnia przystępności treści merytorycznych przekazywanych w filmach 
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Badania wykazały, że treści merytoryczne przekazywane są w filmach w sposób zrozumiały i 

przystępny dla 9,8% respondentów w stopniu doskonałym, dla 26,8% w stopniu bardzo 

dobrym, dla ponad 46% w stopniu dobrym, a dla 14,6% przeciętnym. Jedynie dla 2,4% 

ankietowanych nauczycieli i nauczycielek przekazywane w filmach treści merytoryczne są 

zrozumiałe i przystępne w słabszym stopniu. 

 

Wykres 14 

Ocena stopnia poglądowości przedstawionych w filmach treści fizycznych 

 

 
 

 

W badaniach poddano analizie także przedstawione w filmach treści fizyczne. I tak prawie 

60% respondentów ocenia, że przedstawione w filmach treści fizyczne pokazane są w sposób 

poglądowy w stopniu bardzo dobrym, a dla prawie 12% w stopniu doskonałym. Jak widać na 

wykresie niespełna 9% uznaje, że przedstawione w sposób poglądowy treści pokazane są w 

stopniu przeciętnym, ale dla ponad 20% już w stopniu dobrym. 
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Wykres 15 

Ocena stopnia odpowiedniości czasu trwania filmów 

 
 

Dokonując analizy skuteczności proponowanej formy kształcenia bardzo ważną kwestią było 

sprawdzenie wśród ankietowanych opinii na temat czasu trwania filmu. Jak widać zdania są 

podzielone. Najwięcej, całe 40% ankietowanych ocenia bardzo dobrze odpowiedni czas 

trwania filmów. Niewiele mniej, bo 27,5% ocenia go doskonale. Kolejne 20% respondentów 

ocenia czas trwania filmu w stopniu dobrym. Jednakowo, po 2,5% w stopniu słabym i bardzo 

słabym oraz 7,5% w stopniu przeciętnym uznaje, że czas trwania filmów jest odpowiedni. 

 

Wykres 16 

Ocena stopnia długości czasu trwania filmu 

 

 

 

W przeciwieństwie do pytania poprzedniego, sytuacja staje się prosta, gdy doprecyzujemy 

pytanie. Wszyscy ankietowani wykazują bowiem 100% zgodność co do długości czasu  
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trwania filmu- ich zdaniem film nie jest zbyt długi. 

 

Wykres 17 

Ocena stopnia długości czasu trwania filmu 

 

 

 

Co innego, gdy zapytano Czy czas trwania filmów jest za krótki? Tym razem zdania znów 

zostały podzielone. Ponad 37% respondentów oceniło czas trwania filmu jako za krótki, 

niemniej jednak przeważająca część, bo ponad 62% uważa, że czas trwania filmów nie jest za 

krótki. 

Wykres 18 

Ocena stopnia profesjonalności i staranności przygotowania filmów 

 

 
 

Ankietowani nauczyciele i nauczycielki dokonali bardzo pozytywnej oceny filmów pod 

kątem ich profesjonalności i staranności wykonania. Jak wynika z analizy, w opinii 50% 

respondentów filmy są przygotowane profesjonalnie i starannie w stopniu bardzo dobrym, a w  
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opinii 27,5% nawet w stopniu doskonałym. Nieliczni określają profesjonalizm i staranność 

wykonania filmów w stopniu dobrym (12,5%) i przeciętnym (10%). 

 

Wykres 19 

Ocena stopnia staranności i profesjonalności przygotowanych gier flash 

 

 
 

Jeśli chodzi o staranność i profesjonalizm przygotowania gier flash sytuacja wygląda 

podobnie do pytania poprzedniego. Całe 50% ankietowanych ocenia w stopniu dobrym 

przygotowanie gier flash, 27% w stopniu bardzo dobrym, a ponad 12% w stopniu 

doskonałym. Jedynie 2,5% ankietowanych oceniło w bardzo słabym stopniu starannośći 

profesjonalizm przygotowania gier flash, a 7,5% przeciętnym. 

 

Wnioski 

Podsumowując wyniki niniejszego badania można stwierdzić, że nauczyciele i nauczycielki 

szkół ponadgimnazjalnych, biorący udział w etapie testowania produktu realizowanego w 

ramach projektu Wirtualna Fizyka-Wiedza Prawdziwa wysoko oceniają proponowaną formę 

kształcenia. Sformułowane w ankietach pytania i udzielone odpowiedzi dają obraz poziomu 

wiedzy teoretycznej i praktycznej z fizyki. Ich zdaniem opracowane filmy i gry wspierają 

nauczyciela we współczesnej szkole. Jak widać filmy i gry przyczyniają się nie tylko do 

zwiększenia zainteresowania przedmiotem, ale również do samodzielnego rozwoju 

umiejętności uczniów. Zdaniem ankietowanych filmy i gry flash są przykładem dobrego  
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narzędzia do nauki fizyki nie tylko w szkole, ale także w domu. Odpowiadają one potrzebom 

współczesnego ucznia, technologia wspiera ich w pracy samodzielnej. To dobry  dowód na to, 

że przygotowane filmy powinny znaleźć zastosowanie na lekcjach fizyki. Uczniowie 

poszukują narzędzi, które zwiększają ich swobodę uczenia się. Wysokie oceny w 

poszczególnych pytaniach świadczą o skuteczności proponowanej formy kształcenia, której 

odzwierciedleniem jest znaczący wzrost poziomu kompetencji wśród uczniów testujących 

produkt.   

 

Biorąc pod uwagę, że w etapie testowania bierze udział 1988 uczniów i 54 nauczycieli, 

można stwierdzić, że na jednego nauczyciela przypada średnio 36 uczniów. W związku z tym, 

skoro w ankiecie uczestniczyło 47 nauczycieli można przypuszczać, że skuteczność 

proponowanej formy kształcenia oceniona została przez nich pod kątem ok. 1749 uczniów. 

Na podstawie wyników badania można więc wnioskować, że stosowanie na lekcji fizyki 

innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, proponowanych przez Politechnikę Koszalińską 

przyczyniło się do wzrostu kompetencji u ok. 1749 uczniów.  

 

Z przeprowadzonej analizy wynika więc, że sprostano oczekiwaniom odbiorców. W dobie tak 

dużego postępu technologicznego i szybko zmieniającej się rzeczywistości nowoczesny, 

atrakcyjny i innowacyjny program nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym spełnia 

oczekiwania zarówno uczniów, jak i nauczycieli.  

 

Można stwierdzić, że produkt wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom, zmieniających 

się standardów technologicznych. Zmiana myślenia nie dokonuje się w ciągu chwili. Jest to 

proces, który umiejętnie wdrażany uczyni lekcje fizyki zrozumiałymi i atrakcyjnymi. 

Konsekwencją tego będzie większa liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 

wybierających w dalszym kształceniu kierunki o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 

opartej na wiedzy.  
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7.2 Ankieta „Ocena własnych umiejętności uczniów” 

Spośród 2060 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego i 

lubuskiego, którzy uzyskali dostęp do ankiety, 1141 osób wzięło w niej udział, z czego 20 w 

sposób nieprawidłowy tzn. użyło niewłaściwych przeglądarek internetowych, postępowało 

niezgodnie z instrukcją lub jedynie przejrzało nie udzielając odpowiedzi. W efekcie 

prawidłowo ankietę wypełniło 1121 uczniów i uczennic. Wśród badanej próby znalazło się 

518 kobiet i 603 mężczyzn. 

 

W związku z faktem, iż wszyscy badani byli w zbliżonym wieku, czynnik ten nie był 

kontrolowany w badaniach.  

 

Wykres nr 1 

Rozkład badanych według płci 

 

 

 

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. 
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Wykres nr 2 

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

fizyki 

na początku etapu testowania   na koniec etapu testowania 

 

 

Badania dowodzą, że jedynie 0,5% 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 (30,1%) i dobrym 

(35,4%). 5,7% uczniów oceniło go nawet jako doskonały. Podsumowując wyniki testy w 

zakresie podstawowych praw i zjawisk omawianych na lekcjach fizyki nastąpił wzrost o 4,1% 

uczniów oceniających swoją wiedzę jako doskonałą, o prawie 9% oceniających jako bardzo 

dobrą i o 2,5% oceniających jako dobrą. Zmalała natomiast liczba uczniów oceniających się 

poniżej przeciętnej, w przypadku uczniów określających swój poziom jako bardzo słaby o 

0,5%, słaby o 5,4%. 
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Wykres nr 3 

Ocena stopnia wiedzy z zakresu symboli i jednostek podstawowych wielkości fizycznych 

na początku etapu testowania   na koniec etapu testowania 

 

W pytaniu drugim, uczniowie oceniali swoją wiedzę z zakresu symboli i jednostek znanych 

im wielkości fizycznych. Jedynie pojedyncze osoby poziom swojej wiedzy w tym zakresie 

oceniły jako bardzo słaby (0,2%) i słaby (4,1%). Natomiast 32,1% jako dobry a 30% jako 

bardzo dobry. Aż 8,6% uważa że poziom ich wiedzy w zakresie symboli i jednostek 

podstawowych wielkości fizycznych jest doskonały. Zaobserwowano więc poprawę w 

samoocenie uczniów w zakresie znajomości symboli i jednostek poznanych wielkości 

fizycznych. Już ponad 70% badanych uczniów oceniło wiedzę w tym zakresie ponad 

przeciętnie. Co jest bardzo ważne do 0,2% zmniejszyła się ilość uczniów oceniających się w 

stopniu bardzo słabym, a do 4,1% słabym. 
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Wykres nr 4 

Ocena stopnia umiejętności zapisywania wyrażeniem matematycznym zależności 

występujących w zadaniach 

 

na początku etapu testowania   na koniec etapu testowania 

 

Jeżeli chodzi o poziom kwalifikacji w obszarze zapisywania wyrażeniem matematycznym 

zależności występujących w zadaniach, większość uczniów wysoko określiło swój poziom aż 

28,7% z nich stwierdziło że są dobre a niektórzy nawet, że bardzo dobre (21,1%). Odsetek 

uczniów, którzy uznali że raczej słabo sobie z tym radzą  wynosi 11,7%.  Porównując wyniki 

dwóch badań obserwujemy wzrost o 7,6% liczby uczniów określających swój poziom wiedzy 

jako bardzo dobry i o 4,2% jako doskonały.   

Znacząco zmniejszył się natomiast odsetek uczniów, którzy do tej pory byli zdania, że bardzo 

słabo sobie z tym radzą, z 4% na początku etapu testowania do 0,9% pod koniec testowania. 
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Wykres nr 5 

Ocena stopnia umiejętności w zakresie wyjaśniania zjawisk zachodzących w przyrodzie, 

tłumacząc ich przebieg za pomocą poznanych praw fizycznych 

 

na początku etapu testowania   na koniec etapu testowania 

 

 
 

Kolejnym badanym aspektem był stopień umiejętności w zakresie wyjaśniania zjawisk 

zachodzących w przyrodzie, tłumacząc ich przebieg za pomocą poznanych praw fizycznych. 

W tym przypadku uczniowie również w większości ocenili go jako przeciętny (29,3%) oraz 

dobry (35,5%). Jedynie 0,7% stwierdziło, że jest bardzo słaby. Jak wynika z analizy już u 

ponad 19% badanych uczniów nastąpił wzrost omawianych umiejętności. 
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Wykres nr 6 

Ocena stopnia umiejętności w zakresie nazywania praw fizycznych wykorzystywanych przy 

analizie tekstu zadania lub obserwacji eksperymentu 

na początku etapu testowania   na koniec etapu testowania 

 
 

Na początku etapu testowania tylko 1,1% uczniów oceniało swoje umiejętności w stopniu 

doskonałym, 7,3% bardzo dobrym i 25,1% dobrym, natomiast już pod koniec etapu 

testowania zaobserwowano wzrost samoocen. Całe 5% uczniów oceniło stopień omawianych 

umiejętności jako doskonały, 16,5% jako bardzo dobry, a 30% dobry. Zmniejszył się ponadto 

odsetek uczniów oceniających w stopniu przeciętnym i poniżej przeciętnym o 18%. U 18% 

zaobserwowano wzrost umiejętności nazywania praw fizycznych przy analizowaniu zadań 

lub obserwacji eksperymentu. 
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Wykres nr 7 

Ocena stopnia umiejętności uczniów w zakresie wyjaśnienia budowy i zasady działania 

urządzeń technicznych codziennego użytku 

na początku etapu testowania    na koniec etapu testowania 

 
 

W ankietach zapytano uczniów o stopień ich umiejętności w zakresie wyjaśnienia budowy i 

zasady działania urządzeń technicznych codziennego użytku. Zdecydowane różnice w 

ocenianiu odnotowano w przypadku stopnia 1-bardzo słabo, 2-słabo, 5-bardzo dobrze, 6-

doskonale, a mianowicie zmniejszył się odsetek uczniów oceniających się poniżej przeciętnej, 

a zwiększył odsetek w stopniu bardzo dobrym i doskonałym. 
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Wykres nr 8 

Ocena stopnia umiejętności uczniów w zakresie analizy schematu prostego obwodu 

elektrycznego 

na początku etapu testowania    na koniec etapu testowania 

 

 

Uczniowie odpowiadali na pytanie „Czy potrafisz przeanalizować schemat prostego obwodu 

elektrycznego? (w jakim stopniu?). Jak wynika z powyższego zestawienia odpowiedzi 

udzielanych na początku i na końcu etapu testowania zmniejszył się odsetek uczniów 

oceniających swoje umiejętności w stopniu bardzo słabym (spadek o 2,8%), słabym (spadek o 

6,6%), przeciętnym (spadek o 2,6%) na korzyść ocen w stopniu dobrym (wzrost o 1,6%), 

bardzo dobrym (wzrost o 7,2%), a nawet doskonałym (wzrost o 3,2%). 
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Wykres nr 9 

Ocena stopnia umiejętności uczniów w zakresie samodzielnego planowania eksperymentu 

fizycznego prostej teorii fizycznej 

na początku etapu testowania    na koniec etapu testowania 

 

Także w przypadku oceny stopnia umiejętności uczniów w zakresie samodzielnego 

planowania eksperymentu fizycznego prostej teorii fizycznej nastąpiły pozytywne zmiany.  

Już 4,7% uczniów oceniło tę umiejętność jako doskonałą, co stanowi wzrost o 2,3% w 

stosunku do badania z początku etapu testowania, 17,4% jako bardzo dobrą – wzrost o 8,8%, 

a 28,9% jako dobrą – wzrost o 3,4%. Zmniejszył się odsetek uczniów oceniających 

umiejętności z samodzielnym planowaniem eksperymentu fizycznego w stopniu bardzo 

słabym, z 4,8% na początku etapu testowania do 2,8% na koniec testowania oraz w stopniu 

słabym z 20% do 13,1%. 
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Wykres nr 10 

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

prezentowanej w nim sytuacji 

 

na początku etapu testowania    na koniec etapu testowania 

 

 

W kolejnym pytaniu, dotyczącym analizy treści zadań i wyobrażenia sobie prezentowanej w 

nim sytuacji zarejestrowano podobne do wcześniejszych zmiany. W tym przypadku aż 25,4% 

uczniów poziom swoich umiejętności określa jako bardzo dobry, 34,9% uznaje, że radzi sobie 

z tym całkiem dobrze a 24% przeciętnie. Całe 9% uczniów zaznacza, że doskonale analizuje 

treść zadań i potrafi wyobrazić sobie prezentowaną w nich sytuację. Bardzo duży problem z 

tego typu zadaniem ma już tylko 0,6% młodzieży. 
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Wykres nr 11 

Ocena stopnia umiejętności uczniów w zakresie rysowania schematów modelujących 

zjawiska i opisywania ich na podstawie danych z zadania 

 

na początku etapu testowania    na koniec etapu testowania 

 

Dane z badania pokazują zróżnicowanie odpowiedzi uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 

obszarze narysowania schematu modelującego zjawisko i opisania go własnymi słowami. Na 

koniec etapu testowania tylko 1,1% badanych uczniów w stopniu bardzo słabym radziło sobie 

z tym zagadnieniem, kolejne 9,7% w stopniu słabym, a 30,9% w stopniu przeciętnym. U 

większości z nich wzrosła natomiast samoocena w tym obszarze wiedzy, 31,7% określiło 

swoje umiejętności w stopniu dobrym, 20,7% w stopniu bardzo dobrym, a 5,9% w stopniu 

doskonałym.  
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Wykres nr 12 

Ocena stopnia umiejętności uczniów w zakresie planowania tabeli do zapisania danych 

pomiarowych z eksperymentu 

 

na początku etapu testowania    na koniec etapu testowania 

 

W tym pytaniu sprawdzono umiejętności na temat planowania tabeli do zapisania danych 

pomiarowych z eksperymentu. Można zauważyć, że największy wzrost zanotowano w 

stopniu bardzo dobrym - na koniec etapu testowania już ponad 25% uczniów oceniło tak 

swoje umiejętności. Na zbliżonym poziomie, na początku i końcu testowania, utrzymała się 

samoocena uczniów w stopniu dobrym. Spadł natomiast odsetek uczniów oceniających swoje 

umiejętności w stopniu bardzo słabym i słabym. 
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Wykres nr 13 

Ocena stopnia umiejętności uczniów w zakresie przekształcania wzorów matematycznych w 

celu wyznaczenia szukanej wielkości 

 

na początku etapu testowania    na koniec etapu testowania 

 

  

 
 

Odnośnie umiejętności uczniów w zakresie przekształcania wzorów matematycznych do 

wyznaczania szukanej wielkości zaobserwowano pozytywne zmiany. Najwięcej, ponad 28% 

uczniów oceniło te umiejętności w stopniu bardzo dobrym. Wzrósł odsetek uczniów 

oceniających w stopniu doskonałym, z 17,5% na początku etapu testowania do 19,6% na 

koniec. Zmalał natomiast odsetek uczniów oceniających umiejętności przekształcania wzorów 

w stopniu bardzo słabym i słabym, z 12,9% do 8,7%. 

 

Badacze na koniec etapu testowania powtórzyli sprawdzenie poziomu umiejętności uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych w zakresie analizowania danych z tabeli. Jak wynika z zestawienia 

wyników badań przeprowadzonych na początku i na końcu etapu testowania także w tym 

obszarze zaszły zmiany. 
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Wykres nr 14 

Ocena stopnia umiejętności uczniów w zakresie analizowania danych zawartych w tabeli 

 

na początku etapu testowania    na koniec etapu testowania 

 

 

 

   
 

W zakresie umiejętności rysowania wykresu zależności dwóch wielkości fizycznych zmalał 

odsetek uczniów oceniających się w stopniu bardzo słabym (do 0,5%), słabym (do 5,3%), 

przeciętnym (do 20,1%) i dobrym (do 26,7%), a zwiększył się w stopniu bardzo dobrym (do 

29,8%) i doskonałym (do 17,2%).  

 

 

 

 

 

 

13. W jakim stopniu mając dane w tabeli potrafisz: 
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Podobnie wygląda sytuacja w zakresie umiejętności dobierania odpowiedniej skali na osiach 

współrzędnych. Odsetek uczniów oceniających się w stopniu bardzo słabym, słabym, 

przeciętnym i dobrym zmniejszył się o 9,9%, a zwiększył w przypadku ocen w stopniu bardzo 

dobrym i doskonałym o 10,1%. 

 

    
 

Uczniowie przyznają, że dużo lepiej niż na początku testowania potrafią opisać osie układu 

współrzędnych. Najwięcej spośród badanych, tj. 28,5%, ocenia te umiejętności już jako  
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bardzo dobre, a 20,2% jako doskonałe. Zmniejszył się także odsetek uczniów oceniających się 

bardzo słabo, z 1,7% jak było na początku testowania do 0,9% pod koniec testowania. 

 

    
 

Ponadto 30,6% ankietowanych twierdzi, że w bardzo dobrym stopniu potrafi wyznaczać 

punkty pomiarowe. 19,5% ocenia się jeszcze wyżej. W porównaniu do badań z początku 

testowania zmalał odsetek uczniów oceniających te umiejętności w stopniach najsłabszych – 

bardzo słabo już tylko 0,5%, słabo 4,5%, przeciętnie 16,4%. 

 

Na początku etapu testowania zaznaczanie niepewności pomiarowych było dla uczniów nieco 

problematyczne. Trudności w tym obszarze zgłaszało prawie 28% badanych. Jedynie 3% 

uważało, że robi to doskonale. Tymczasem jak wynika z analizy poniższych wykresów, po 

etapie testowania, już ponad 27% oceniło się dobrze, 19,3% bardzo dobrze, a 9,1% doskonale. 

Tylko niecałe 17% uczniów czuło się jeszcze poniżej przeciętnej.  
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W ostatnim badanym aspekcie, jakim jest wykreślanie krzywej, ankietowani wysoko oceniali 

swoje możliwości. Na początku etapu testowania 63% uczniów uważało, że radzi sobie z tym 

dobrze, bardzo dobrze, a nawet doskonale, tymczasem pod koniec testowania odsetek 

uczniów oceniających się powyżej przeciętnej wzrósł o 10%. O całe 5% zmniejszył się 

odsetek uczniów oceniających się poniżej przeciętnej.   

 

Na koniec badacze postanowili porównać stopień umiejętności uczniów w zakresie 

formułowania wniosków i opinii na temat przebiegu badanych zjawisk. Ponad 62%  
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młodzieży uważa, że posiada dobre (34,9%), bardzo dobre (21,2%) lub doskonałe (6%) 

umiejętności w tym obszarze. Dokładnie 30,1% ocenia się na przeciętnym poziomie, a 

pozostałe 7,8% uczniów ma jeszcze z tym problem. 

 

Wykres nr 15 

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

przebiegu badanych zjawisk 

na początku etapu testowania    na koniec etapu testowania 

 

 

Na koniec badacze postanowili porównać stopień umiejętności uczniów w zakresie 

formułowania wniosków i opinii na temat przebiegu badanych zjawisk. Ponad 62% 

młodzieży uważa, że posiada dobre (34,9%), bardzo dobre (21,2%) lub doskonałe (6%) 

umiejętności w tym obszarze. Dokładnie 30,1% ocenia się na przeciętnym poziomie, a 

pozostałe 7,8% uczniów ma jeszcze z tym problem.  

 

Wnioski 

Analiza porównawcza wyników ankiet pt.: „Ocena własnych umiejętności uczniów” 

przeprowadzonych na początku i na końcu etapu testowania produktu wykazała, wzrost 

samooceny uczniów z poszczególnych aspektów fizyki. 
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Jak wiadomo na początku etapu testowania, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dość 

wysoko oceniali poziom swojej wiedzy i umiejętności z fizyki. Badania wykazały, że stopień 

ich samooceny plasował się między przeciętnym, a dobrym.  

 

Powtórnie przeprowadzona ankieta (na koniec testowania) i analiza zestawu pytań wykazała 

14%  wzrost odsetka uczniów oceniających swoje umiejętności w stopniu dobry - doskonały. 

Więcej uczniów oceniało się również powyżej przeciętnej. Zmniejszył się jednocześnie 

procent młodzieży oceniającej swoje możliwości w stopniu bardzo słabym i słabym. 

Znaczący wzrost (o 18%)  zaobserwowano także w pytaniu, dotyczącym umiejętności 

nazywania praw fizycznych, z których uczniowie korzystają przy analizie treści zadania lub 

obserwacji eksperymentu. Co istotne, o ponad 15% zmniejszył się przy tym odsetek uczniów 

oceniających swoje umiejętności w stopniu poniżej przeciętnej w obszarze  formułowania 

wniosków i opinii na temat przebiegu badanych zjawisk.  

 

Poziom ich rzeczywistej wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych aspektów fizyki 

zweryfikują testy wiedzy. 

 

7.3 Test „Wiedzy i kompetencji uczniów z zakresu fizyki” 

Testy skierowano do 2058 (K:948, M:1109) uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z czego 

1054  podjęło próbę ich rozwiązania (K:478, M:576). Test „Wiedzy i kompetencji uczniów z 

zakresu fizyki” składał się z pytań jedno i wielokrotnego wyboru. 
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Wykres 1 

Status zaliczenia pytania nr 1 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Poprawne odpowiedzi na pytanie pierwsze zaznaczyło dokładnie 41% uczniów i uczennic 

szkół ponadgimnzjalnych. Ponad 55% spośród badanych uzyskało status niezaliczony, 

pozostałe 3,5% uczniów pozostawiło pytanie bez odpowiedzi. 
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Wykres 2 

Status zaliczenia pytania nr 2 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

W pytaniu drugim sytuacja wygląda bardzo podobnie. Blisko połowa badanych bez problemu 

zaliczyła pytanie (46%). Pozostała część badanych uczniów uzyskała status niezaliczony 

(51%).  Jedyne 3,5% badanych pozostawiło pytanie bez odpowiedzi. 
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Wykres 3 

Status zaliczenia pytania nr 3 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

W przypadku kolejnego pytania, ponad 78% uczniów i uczennic dokładnie wie, że jeśli 

ciśnienie atmosferyczne wynosi 1000hPa, to wysokość słupka rtęci w barometrze rtęciowym 

jest równa ok. 0,76m. Niecała jedna piąta badanych nie zaliczyła pytania (18,3%), a 3,9% nie 

podjęło próby odpowiedzi.   
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Wykres 4 

Status zaliczenia pytania nr 4 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Podobnie kształtuje się odpowiedź na kolejne pytanie. Wśród badanych 78% uczniów 

poradziło sobie z pytaniem i uzyskało status zaliczony. Dokładnie 18,2% badanych uczniów 

nie zaliczyło pytania, a 3,8% pozostawiło pytanie beż żadnej odpowiedzi.  
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Wykres 5 

Status zaliczenia pytania nr 5 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Dość trudnym do rozwiązania dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych okazało się 

pytanie piąte. Prawie połowa badanych wiedziała, że dwukrotny wzrost pojemności 

próżniowego kondensatora płaskiego możemy uzyskać przez dwukrotne zwiększenie pola 

powierzchni okładek i wsunięcie pomiędzy okładki dielektryka o stałej =2 (44%). Pozostali 

zostawili pytanie bez odpowiedzi (4,1%) lub uzyskali status niezaliczony (52,4%). 
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Wykres 6 

Status zaliczenia pytania nr 6 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Zbliżone wyniki uzyskano z odpowiedzi na kolejne pytanie, dotyczące zjawiska polaryzacji 

fal świetlnych. Jak się okazało, prawie co drugi spośród badanych uczniów potrafił wskazać 

poprawną odpowiedź (45%). Status niezaliczony uzyskało 50,7%, a 3,9% nie udzieliło 

odpowiedzi. 
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Wykres 7 

Status zaliczenia pytania nr 7 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Uczniów zapytano również od czego zależy prędkość elektronów wybijanych z metalu w 

zjawisku fotoelektrycznym. Z przedstawionych danych wynika, że 42,9% badanych uczniów 

wskazało poprawną odpowiedź, pozostała część (53%) nie poradziła sobie z pytaniem i 

uzyskała status niezaliczony lub nawet nie podjęła próby odpowiedzi (4,1%). 
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Wnioski 

Podsumowując wyniki testów „Wiedzy i kompetencji uczniów z zakresu fizyki”, 

przeprowadzonych na początku i na końcu etapu testowania, widać, że nastąpił zdecydowany 

wzrost wiedzy i kompetencji uczniów z zakresu fizyki.  

 

Mimo tego, że poziom pytań był podobny to w teście przeprowadzonym na końcu etapu 

testowania zaobserwowano wzrost zaliczonych odpowiedzi o średnio 29%. W każdym z 

siedmiu pytań znacząco zmniejszył również się odsetek uczniów, pozostawiających pytania 

bez udzielonych odpowiedzi, (z 11% do 3,5-4,1%). Świadczy to o wzroście kompetencji 

uczniów.  

 

Istotne jest, że zwiększył się odsetek uczniów, którzy zaliczyli test. Na początku zaliczyło go 

w sumie tylko 82 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, co daje łącznie jedynie 17,8% (K:27, 

M:55), spośród wszystkich 459, którzy w ogóle podjęli próbę jego rozwiązania.  

 

Pod koniec etapu testowania, już aż 874 uczniów (K:398, M:475) spośród wszystkich 1054 

rozwiązujących uzyskało status zaliczony, co daje łącznie aż 82,8%. Oznacza to, że w trakcie 

etapu testowania znacząco podniósł się poziom wiedzy i kompetencji młodzieży z zakresu 

fizyki.  

 

Wyniki świadczą o zwiększeniu umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej  w sumie u 

874 uczniów poprzez lepsze rozumienie, łatwiejsze zapamiętywanie, większą motywację do 

nauki. Cel został więc osiągnięty, gdyż wartość wskaźnika jest wyższa niż wartość docelowa. 
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7.4 Test „Wiedzy z fizyki w naukach technicznych” 

 

 

Wykres 8 

Status zaliczenia pytania nr 8 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Jak wynika z analizy, już 43% spośród badanych nastolatków potrafił poprawnie określić 

wartość wskazaną przez śrubę mikrometryczną. Niecałe 53% uczniów uzyskało status 

niezaliczony lub nie udzieliło odpowiedzi (4,5%). 
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Wykres 9 

Status zaliczenia pytania nr 9 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Badani uczniowie i uczennice całkiem dobrze poradzili sobie natomiast z pytaniem nr 9. 

Najwięcej, bo ponad 78% potrafiła prawidłowo wyznaczyć ze zdjęcia częstotliwość (w Hz) 

obrotu wału silnika. Pozostałe 16,8% badanych wskazało nieprawidłową odpowiedź, a 4,6% 

nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi. 
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Wykres 10 

Status zaliczenia pytania nr 10 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Jeśli chodzi o wyznaczenie podstawowych elementów siłownika pneumatycznego sytuacja 

wygląda dość podobnie. Prawie co drugi uczeń dokonał prawidłowych wyborów, przez co 

uzyskał status zaliczony (46,2%). Blisko połowa badanych uczniów nie potrafiła 

wyeliminować fałszywych stwierdzeń i uzyskała status niezaliczony (49%). Prawie co 

dwudziesty uczeń pozostawił pytanie bez odpowiedzi (4,8%). 
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Wykres 11 

Status zaliczenia pytania nr 11 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

W części dotyczącej urządzeń, w których działaniu wykorzystuje się zjawisko polaryzacji 

światła ponad 45,2% uczniów udzieliło prawidłowych odpowiedzi.  Pozostałe 49,8% 

badanych odpowiedziało błędnie, a kolejne 5% w ogóle nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi. 
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Wykres 12 

Status zaliczenia pytania nr 12 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Całkiem poprawnie uczniowie rozwiązali zadanie z balonami. Test wykazał, że dokładnie 

78% badanych wskazało prawidłową odpowiedź, przez co uzyskało status zaliczony. 

Pozostali nie potrafili zidentyfikować przyczyny (17,3%) lub pozostawili pytanie bez 

odpowiedzi (5%). 
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Wykres 13 

Status zaliczenia pytania nr 13 przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Dokładnie 43% wszystkich badanych uczniów i uczennic poprawnie wskazało wartość 

przedstawioną na uniwersalnym mierniku wielkości elektrycznych. Pozostałe 51,8% spośród 

badanej młodzieży uzyskało status niezaliczony, tylko nieliczni pozostawili pytanie całkiem 

bez odpowiedzi (5,3%). 
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Wykres 14 

Zestawienie odpowiedzi na  pytanie nr 14 przez uczniów i uczennice szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

 

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku ostatniego pytania, o maszyny wycinające 

skomplikowane kształty z metalowej blachy w warunkach przemysłowych. Co trzeci uczeń 

uzyskał status zaliczony (39,5%). Ponad połowa nie zaliczyła pytania (55%), a co dwudziesty 

nie udzielił żadnej odpowiedzi na pytanie (5,5%).  
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Wnioski 

 

Wykres 15 

Status zaliczonych odpowiedzi - zestawienie porównawcze na początku i na koniec etapu 

testowania z uwzględnieniem podziału na płeć 

 

 

 

Z testu „Wiedzy z fizyki w naukach technicznych” wynika, że nastąpił wzrost wiedzy i 

kompetencji uczniów z zakresu fizyki. Pytania testowe zmieszczone na początku i na końcu 

etapu testowania były na zbliżonym poziomie, tymczasem we wszystkich pytaniach testu 

zaobserwowano wzrost zaliczonych odpowiedzi o średnio 12,3%, a zmniejszył się odsetek 

uczniów, którzy nie udzielili żadnych odpowiedzi na pytania średnio o 8,6%, co świadczy o 

wzroście kompetencji uczniów. Na początku etapu testowania, testy wiedzy zaliczyło łącznie 

82 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (K:27, M:55), spośród wszystkich 459, którzy w ogóle 

podjęli się próby ich rozwiązania (17,8%). Pod koniec etapu testowania już 874 uczniów 

(K:398, M:475) spośród wszystkich 1054, którzy rozwiązywali testy uzyskało status 

zaliczony (82,8%). Można wnioskować, że przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem 

edukacyjnych filmów interaktywnych, przełożyło się na zwiększenie umiejętności  
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praktycznych oraz wiedzy teoretycznej  w sumie u 874 uczniów poprzez lepsze rozumienie, 

łatwiejsze zapamiętywanie, większą motywację do nauki. Cel został więc osiągnięty, gdyż 

wartość wskaźnika jest wyższa niż wartość docelowa. 

 

7.5 „Test w formie bloku zadaniowego” 

„Test w formie bloku zadaniowego” składał się z jednego pytania otwartego, na które 

uczestnicy odpowiadali w sposób opisowy. 

 

Treść pytania: 

 

 

Cel testu: 

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

pojęć i reguł. Aktywny tryb uczenia się zachęca ucznia do nauki fizyki poprzez splot 

wydarzeń związanych ze światem fizyki. Zadanie wymaga od ucznia dochodzenia do 

pewnych prawd i formułowania odpowiednich wniosków. 
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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.) 

 

Do rozwiązywania „Testu w formie bloku zadaniowego” przystąpiło 627 osób. Rozkład 

procentowy badanych według płci prezentuje poniższy wykres. 

 

Wykres 15 

Rozkład procentowy badanych według płci  

 

 
 

 

W teście wzięło udział 260 kobiet, co stanowi ponad 41% wszystkich uczniów, 

rozwiązujących test oraz 367 mężczyzn, tj. prawie 59% ogółu. 
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Wykres 16 

Status udzielenia odpowiedzi na pytanie otwarte z uwzględnieniem podziału na płeć 

 

 
 

Jak wynika z analizy,  558 osób uzyskało status ukończenia testu (K:223, M:335). 

Zdecydowana większość badanych, w tym 35,6% kobiet i 53,4% mężczyzn udzieliło 

odpowiedzi na pytanie. Uczniowie starali się opisać odpowiedzi pod kątem kryteriów z 

polecenia, często jednak nie potrafili 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. Pozostałe 11% badanych (5,9% K, 5,1% M) nie podjęło próby 

opisania wybranego tematu. 
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Wykres 17 

Status udzielenia odpowiedzi na pytanie otwarte z uwzględnieniem podziału na płeć – 

porównanie wyników na początku i na końcu etapu testowania 

 

 

 

Można zaobserwować, że uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych na zakończenie 

etapu testowania zdecydowanie lepiej poradzili sobie z wykonaniem samodzielnego 

doświadczenia niż było to na początku testowania. Na początku etapu testowania do 

rozwiązania „Testu w formie bloku zadaniowego” przystąpiło zaledwie 248 (K: 109, M: 139) 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na koniec testowania zwiększyła się frekwencja uczniów 

i do testu przystąpiło już 558 uczniów (K: 223, M: 335). Zaznaczyć należy, że test był 

nieobowiązkowy, a mimo to zdecydowanie więcej uczniów go rozwiązało, co świadczy o 

zwiększonej ich motywacji. Wpłynęła ona na status ukończenia testu, który zwiększył się z 

35,9% na początku etapu testowania do 89% na koniec etapu testowania. Analizując 

odpowiedzi uczniów zaobserwowano, że w swoich pracach uczniowie wzorowali się na 

edukacyjnych filmach interaktywnych, jakie oglądali na lekcjach fizyki. Oznacza to, że 

zapamiętali materiał prezentowany w filmach. Ponadto odpowiedzi uczniów zawierają 

fachową terminologię, np.: tabela pomiarowa, powtórzenie pomiarów w celu uzyskania  
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lepszej dokładności, obliczanie średniej i częściej odwołują się do konkretnych wzorów i 

praw fizycznych. W teście przeprowadzonym na początku etapu testowania pomijano 

polecenie podania wyniku końcowego, natomiast na koniec etapu testowania pojawiało się 

pojęcie wartości średniej, zaznaczano potrzebę wykonania wykresów. Uczniowie wymieniali 

szerszy zbiór przyrządów, m.in.: fotokomórki, czujniki mikrometryczne, siatki dyfrakcyjne, 

lasery. Zebrane wyniki sugerują zwiększenie motywacji uczniów do samodzielnego 

dochodzenia do prawd i formułowania odpowiednich wniosków (u 53,1%). Można 

stwierdzić, że aktywny tryb uczenia się zachęcił uczniów do nauki fizyki. Cel został 

osiągnięty, wskaźnik jest wyższy niż wartość docelowa. 

 

PODSUMOWANIE: 

 

W etapie testowania udział wzięło 1988 uczniów oraz 54 nauczycieli szkół 

ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Jego zadaniem 

było sprawdzenie skuteczności innowacyjnych narzędzi edukacyjnych poprzez włączenie ich 

w tok tradycyjnych lekcji fizyki. Dzięki temu dotychczas stosowane metody nauczania 

dostosowano do stylów uczenia się „współczesnych uczniów” .  

 

Analiza dzienników zajęć prowadzonych przez 54 nauczycieli testujących produkt na min 76h 

lekcyjnych z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo w co najmniej 23 osobowej grupie, 

wykazała znaczący wzrost aktywności (aż 85% uczniów) i motywacji młodzieży w 

dochodzeniu do prawd, reguł i pojęć (76% uczniów). 

 

Potwierdzeniem powyższych wyników z obserwacji nauczycieli jest polepszenie ocen 

końcowo rocznych. Znaczący wzrost odnotowano w blisko 34 grupach uczniów testujących 

produkt, w których to po min 10 osób polepszyło swoje końcowe wyniki nauczania. 

Jednocześnie więcej niż 70% nauczycieli podniosło na swoich lekcjach poziom nauczania. 
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Wprowadzenie nowoczesnych metod kształcenia zaowocowało także wzrostem wiedzy i 

kompetencji uczniów. Dowodzi temu analiza porównawcza przeprowadzonych testów, która 

wykazała zwiększenie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej w sumie u 874 

uczniów poprzez lepsze rozumienie oraz łatwiejsze zapamiętywanie. 

 

Edukacyjne gry wideo rozwinęły wśród młodzieży również umiejętności kreatywnego 

myślenia oraz pobudziły ich wyobraźnię. Potwierdzeniem tego jest raport, który powstał na 

podstawie wyników uzyskanych z testów kreatywności.  

 

Ewaluacja wewnętrzna wykazała, że realizacja etapu testowania projektu „Wirtualna Fizyka-

Wiedza Prawdziwa” zakończyła się pomyślnie. Analizując skuteczność proponowanego 

rozwiązania innowacyjnego oraz końcowe rezultaty etapu testowania można wnioskować, że 

istnieje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia głównego celu projektu jakim jest zwiększenie 

zainteresowania uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubuskim i 

zachodniopomorskim fizyką do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na 

kierunkach technicznych i przyrodniczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. 
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RAPORT Z DZIENNIKÓW ZAJĘĆ 

„OBSERWACJA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ETAPIE 

TESTOWANIA” 

 

 

 

 

            Raport został opracowany przez Zespół powołany w ramach projektu „Wirtualna 

Fizyka – Wiedza Prawdziwa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Wstęp 

  

W ramach projektu „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” w zachodniopomorskich 

i lubuskich szkołach ponadgimnazjalnych” podjęto realizację zajęć fizyki 

z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo, które wzbogacić miały system nauczania 

przedmiotu. Celem zajęć było sprawdzenie produktu pod względem merytorycznym, 

zbadanie jego użyteczności i ustalenie jego wpływu na motywację i aktywność uczniów.  

Testowanie produktu odbyło się w roku szkolnym 2011/2012. Użytkownikami była grupa 

54 nauczycieli (K:28,M:26) z obu województw objętych wsparciem, natomiast grupę 

odbiorców stanowiło 1988 uczniów (K:911,M:1077) z klas  I-III liceów i techników. 

Niniejszy dokument jest raportem końcowym z realizacji lekcji fizyki podczas, 

których testowano nowoczesną metodę kształcenia. Raport, o którym mowa powstał na 

podstawie dzienników zajęć, w których to nauczyciele zamieszczali własne spostrzeżenia 

z lekcji fizyki prowadzonych z wykorzystaniem innowacyjnego produktu w postaci gier 

wideo. 

Celem powstania tego dokumentu jest podsumowanie opinii na temat edukacyjnych 

gier wideo wynikających z obserwacji uczniów. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą 

ocenić stopień zadowolenia uczniów z produktu, a także określić zainteresowanie nim. 

Wnioskodawca  przed przystąpieniem do opracowania gotowej wersji filmów i gier 

powinien wiedzieć czy proponowana przez niego nowoczesna metoda kształcenia znalazła 

swój pozytywny odbiór wśród beneficjentów ostatecznych. Niniejszy raport zweryfikuje 

wpływ edukacyjnych gier wideo na efektywność kształcenia. Przede wszystkim pozwoli 

odpowiedzieć na kluczowe z punktu widzenia projektu pytanie: „Czy innowacyjna metoda 

nauczania zmienia podejście uczniów do przedmiotu fizyka, motywuje do dochodzenia do 

prawd, reguł i pojęć (u min 50%), aktywizuje (u min 65%) uczniów i zwiększa ich poziom 

kreatywność (u min 185 uczniów tj. ok 10% grupy testującej)?”. 
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1.  Metodologia badania 

 

Źródłem informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie są dzienniki 

prowadzone przez nauczycieli testujących. Organizacja zbierania danych odbywała się  

przez cały czas trwania etapu testowania – karty obserwacji nauczyciele wypełniali co 

miesiąc. Podstawą zebranego materiału była tzw. obserwacja pedagogiczna, metoda 

„poznawania uczniów przez nauczycieli”. Obserwacja  to jedna z podstawowych metod 

badawczych. Im lepiej nauczyciel potrafił ją przeprowadzić, tym głębiej „poznał” każdego 

ucznia, bo systematyczne notowanie obserwacji pedagogicznych pozwala wyciągać 

praktyczne wnioski o uczniu.  Obserwacja uczestnicząca jest najbardziej elementarną 

metodą poznania empirycznego. Przez obserwację rozumie się celowe, tzn. ukierunkowane 

i zamierzone oraz systematyczne postrzeganie badanego przedmiotu, procesu, zjawiska. 

Można też powiedzieć, że była to obserwacja  swobodna, nauczyciele „pisali” 

w dziennikach to co zauważyli podczas prowadzonych zajęć z wykorzystaniem 

edukacyjnych gier wideo. Dała ona możliwość bezpośredniej obserwacji przebiegu lekcji, 

reakcji uczestników, ożywienia w klasie i innych faktów, które wiele mogą powiedzieć o 

odbiorcach.  Dzięki zakładkom „monitoring gier” i „kartom obserwacji” zebrano 

wszystkie spostrzeżenia uczniów i fakty istotne z punktu widzenia przydatności 

i skuteczności edukacyjnych gier wideo.  

Dodatkowym źródłem pomiaru była ankieta przeprowadzona na potrzeby ewaluacji 

wewnętrznej. Jej celem było zbadanie zadowolenia nauczycieli z produktu. 

Kwestionariusz. rozesłano drogą elektroniczną do 54 nauczycieli testujących produkt, 

z czego 50 nauczycieli odesłało wypełnioną ankietę. 4 nauczycieli nie odesłało żadnej 

informacji zwrotnej. Ankieta zawierała jedynie pytania otwarte – pozostawiając 

respondentom swobodę udzielania odpowiedzi. Przyjęcie takiej strategii badawczej 

pozwoliło zgromadzić dane będące podstawą do uzyskania obiektywnych wniosków. 
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2. Obserwacje nauczycieli 

 

W tej części raportu zaprezentowane zostaną najważniejsze wnioski z obserwacji 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz kluczowe wyniki badania przeprowadzonego na 

grupie użytkowników w ramach ewaluacji wewnętrznej (II raport z ewaluacji) 

prowadzonej na potrzeby projektu. 

   

 2.1 Spostrzeżenia nauczycieli wynikające z kart obserwacji  – dzienniki zajęć 

 

Już na samym początku testowania produkt w postaci edukacyjnych gier wideo 

spotkał się z pozytywnym odbiorem. Nauczyciele testujący zaobserwowali wśród uczniów 

duże zainteresowanie produktem. Nie musieli specjalnie zachęcać ich do wzięcia udziału 

w projekcie. Uczniowie chętnie oglądali przedstawiane na lekcji filmy interaktywne, ale 

też angażowali się w rozwiązywanie zamieszczanych w filmach zagadek. Takie 

urozmaicanie lekcji bardzo spodobało się uczniom. Sam fakt wyświetlania pokazów 

filmowych sprawiał, że lekcje stawały się ciekawsze i dużo przystępniejsze. Wśród opinii 

spotkać można było stwierdzenie: "…projekt jak każda nowość wzbudza zainteresowanie 

uczniów”.  Większość nauczycieli duże powodzenie produktu uzasadniała właśnie 

innowacyjnością prezentowanych filmów. Zgodnie z opinią nauczycieli uczniowie gry 

traktowali raczej jako zabawę, a nie nowoczesna metodę kształcenia. Według niektórych 

nauczycieli nieco mniej entuzjastycznie do projektu podeszli uczniowie klas pierwszych. 

Duże zaległości wiedzy wyniesione z gimnazjum sprawiały, że uczniowie mieli problem z 

odpowiedzią na pytania zadane w filmach, co potęgowało ich zniechęcenie. Najczęściej 

odpowiadali metodą prób i błędów.   

Według nauczycieli bardziej wiarygodne obserwacje i spostrzeżenia można było 

odnotować w momencie gdy filmy na stałe „zagościły” na lekcjach fizyki. Obycie się  
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uczniów z proponowaną formą kształcenia  spowodowało, że uczniowie bardziej skupili 

się na analizie problemów i walorach filmów, tym samym docenili je jako materiał 

dydaktyczny. Zaczęli traktować je jako stały  i lubiany komponent zajęć edukacyjnych.  

Jak wynika z kart obserwacji uczniowie dużo chętniej też podejmowali się rozwiązywania 

zadań, bo forma „wizualizacji na ekranie” okazała się dla nich dużo przystępniejsza, a 

coraz większy warsztat pracy pozwalał na udzielanie prawidłowych odpowiedzi, już nie 

tak na „chybił trafił”. 

W kartach obserwacji załączonych do dzienników zajęć co raz częściej pojawiały się 

pozytywne spostrzeżenia nauczycieli, co najważniejsze edukacyjne gry u większości 

uczniów zaczęły generować wartość dodaną. Realizacja zajęć wraz z prezentacją filmów 

znacząco wpłynęła na rozwój umiejętności uczniów np. „odczytywania informacji z 

wykresu”. Większość nauczycieli jest zdania, że uczniowie są bardziej aktywni na 

zajęciach fizyki, a filmy interaktywne i gry flash „budzą w nich ciekawość poznawczą 

omawianych tematów”. Uczniowie zaczęli „myśleć kreatywniej”, proponowali też własne 

doświadczenia. Dzięki filmom (zdaniem nauczycieli) rozwijają swoją spostrzegawczość 

i pamięć. Doskonalą też swoje umiejętności obserwacji zjawisk fizycznych. W opinii 

nauczycieli uczniowie najbardziej cenią sobie praktyczne wykorzystanie omawianych 

tematów w życiu codziennym.  

Jak wynika z relacji uczniów edukacyjne gry przynoszą zamierzony skutek, ułatwiają 

zrozumienie zjawisk w nich przedstawianych. Po usystematyzowaniu wszystkich 

spostrzeżeń zawartych w kartach obserwacji nauczycieli można wnioskować, że u sporej 

części uczniów filmy przybliżają to co nieznane i niemożliwe do bezpośredniej obserwacji.  

Znacznie ułatwiają zapamiętywanie nowych informacji, jednocześnie przekonują uczniów, 

że to co obserwują ma swoje zastosowanie w rzeczywistości. Zdaniem niektórych 

nauczycieli filmy do tego stopnia angażują uczniów, że „…podejmują próby 

samodzielnego interpretowania wyszukanych w Internecie doświadczeń”. To świetny  
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dowód na to, że  kreatywność wśród uczniów korzystających z innowacyjnych narzędzi 

edukacyjnych wzrasta. 

Oczywiście powyższe wnioski nie odnoszą się do wszystkich filmów interaktywnych. 

Z obserwacji nauczycieli wynika, że niektóre z nich w ogóle nie pobudzają uczniów do 

pracy, nie wywołują dyskusji na lekcjach, nie zawsze też są zrozumiałe. Niektórym 

uczniom pozwalają też marnotrawić czas lekcji, wywołując zbędne rozluźnienie.  Pojawiły 

się również słowa krytyki pod adresem jakości filmów interaktywnych, komentarzy, które 

według niektórych są za szybkie co uniemożliwia uczniom przeanalizowanie tego co 

usłyszeli. Wszystkie uwagi uczniów na bieżąco były zbierane w celu udoskonalenia 

ostateczniej wersji produktu, taki też był cel etapu testowania. 

Reasumując spostrzeżenia nauczycieli zawarte w kartach obserwacji z całą pewnością 

można posłużyć się sformułowaniem, że zdaniem uczniów „…lekcje z wykorzystaniem 

filmów są o wiele atrakcyjniejsze niż te, w których uczniowie zdobywają wiedzę jedynie 

książkową”. 

Nieco inaczej kształtowały się opinie na temat gier flash. Na samym początku zdaniem 

nauczycieli rozwinęły w uczniach współzawodnictwo oraz aktywność. Znalazły się też 

takie opinie, że „pomagają w lepszym i szybszym zapamiętywaniu podstawowych pojęć i 

praw fizycznych”, że dzięki nim „wzrasta zainteresowanie przedmiotem”. W trakcie 

pierwszych trzech miesięcy testowania uczniowie prześcigali się w ilości zaliczonych gier, 

a każdą przerwę po lekcji fizyki poświęcali na ich omawianie. Z kart obserwacji dość 

wyraźnie wynika, że z czasem gry flash przestają być dla uczniów interesujące, że ich  

„…entuzjazm do gier flash nieco osłabł”  Jako powód nauczyciele podają schematyczność 

i to, że  wykorzystywana jest przede wszystkim wiedza encyklopedyczna. Z opinii wynika, 

że uczniowie niechętnie wracali do gier, których hasła już znali. Prawdopodobnie na 

samym początku zbyt wiele poświęcali im czasu, grali nawet w te, które nie pokrywały się  

z tematami przerabianymi na lekcji fizyki. Zbyt szybko zapoznali się ze wszystkimi grami, 

dlatego też z czasem stawały się dla nich co raz mniej atrakcyjne.  
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2.2 Poziom motywacji i aktywności uczniów na lekcjach fizyki – dzienniki zajęć 

 

Zadaniem nauczycieli było porównywanie aktywności uczniów na zajęciach, które 

realizowali z wykorzystaniem innowacyjnego produktu z aktywnością uczniów na takich 

samych zajęciach, ale wśród uczniów, którzy nie byli objęci wsparciem. Narzędziem 

zastosowanym do monitorowania motywacji i aktywności uczniów również był dziennik 

zajęć. Poziom aktywności po każdej przeprowadzonej lekcji odnotowywany był przez 

nauczyciela testującego w specjalnie przygotowanej do tego zakładce „monitoring gier”. 

Skala „poziomu aktywności” była następująca: 

 

a) -2 - istotny spadek (aktywności, motywacji) w porównaniu do zajęć prowadzonych 

bez  zastosowania Gier Wideo oraz Gier Flash, 

 

b) -1 - lekki spadek (aktywności, motywacji) w porównaniu do zajęć prowadzonych bez 

zastosowania Gier Wideo oraz Gier Flash, 

 

c)  0 - bez zmian, 

 

d) +1 - leki wzrost (aktywności, motywacji) w porównaniu do zajęć prowadzonych bez 

zastosowania Gier Wideo oraz Gier Flash, 

 

e) +2 - istotny wzrost (aktywności, motywacji) w porównaniu do zajęć prowadzonych 

bez zastosowania Gier Wideo oraz Gier Flash. 

 

Użytkownicy (nauczyciele) przy ocenie poziomu aktywności i motywacji kierowali się 

również własnym doświadczeniem jakie zdobyli w prowadzeniu lekcji w latach 

poprzednich. Taka obserwacja trwała przez cały etap testowania. Uśredniony poziom 

motywacji i aktywności przedstawia tab.1 
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Tabela 1. Średni poziom poziomu motywacji i aktywności uczniów biorących udział w projekcie. 

Lp. 
Imię i nazwisko 

nauczyciela 

Poziom motywacji w 

klasach 
Średni 

poziom 

motywacji 

Poziom aktywności w 

klasach 
Średni 

poziom 

aktywności 
I II III IV I II III IV 

1 Bartosik Anna 0,62 1,00     0,81 0,96 1,00     0,98 

2 Bylewska Agnieszka   1,12     1,12   1,12     1,12 

3 Cielecka Agata 1,45 1,69 1,50   1,55 1,63 1,73 1,66 1,67 1,67 

4 Czaban Jan   0,40   0,40   0,41   0,41 

5 Dąbrowska Elżbieta 1,40 1,57 1,24   1,40 1,54 1,57 1,24   1,45 

6 Dąbrowski Dariusz 1,00 0,00     0,50 1,00 0,00     0,50 

7 Głowiński Rafał 1,39     1,39 1,54     1,54 

8 Golczak Ryszard 1,34       1,34 1,59       1,59 

9 Golis Rajmund   0,97     0,97   1,57     1,57 

10 Gorczyński Paweł 0,80 0,97 2,00   1,26 0,83 1,07 2,00   1,30 

11 Górna Renata 1,52 1,82 1,65 1,67 1,67 1,52 1,86 1,66 1,82 1,72 

12 Grabowiecka Renata   1,07 1,00   1,04   1,04 1,05   1,05 

13 Gręźlikowska Jolanta   1,37 1,44   1,41   1,42 1,43   1,43 

14 Gręźlikowski Waldemar     1,49   1,49     1,38   1,38 

15 Grzyb Elżbieta 1,80 1,91 2,00   1,90 1,74 1,90 2,00   1,88 

16 Hołubowski Mirosław 0,09 0,00     0,05 1,71 1,65     1,68 

17 Jakubaszek Beata   1,18     1,18   1,43     1,43 

18 Kaczor Włodzimierz 1,06       1,06 1,37       1,37 

19 Kapszewicz Małgorzata 0,84 0,88 1,49   1,07 0,84 0,88 1,49   1,07 

20 Kiecana Jacek 1,92 1,85     1,89 1,92 1,92     1,92 

21 Kłos Anna   1,13     1,13   1,38     1,38 

22 Kmiećkowiak Renata 1,40 1,53 1,31 1,57 1,45 1,20 1,59 1,28 1,86 1,48 

23 Kostyszak Teresa 1,00   0,98   0,99 0,97   1,00   0,99 

24 Kowalska Elżbieta 1,35 1,15     1,25 1,39 1,25     1,32 

25 Kozar Adam 1,13 1,45 0,59   1,06 1,12 1,48 0,59   1,06 

26 Kraszewska Agnieszka 1,71 1,60 2,00   1,77 1,89 1,62 2,00   1,84 

27 Kupczyk Adam 1,00 1,00     1,00 1,08 1,11     1,10 
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Lp. 
Imię i nazwisko 

nauczyciela 

Poziom motywacji w 

klasach 
Średni 

poziom 

motywacji 

Poziom aktywności w 

klasach 
Średni 

poziom 

aktywności 
I II III IV I II III IV 

28 Lemke Witold 1,17       1,17 1,15       1,15 

29 Lichtańska- Woźniak Irena 1,71 1,89     1,80 1,71 1,89     1,80 

30 Lisowski Henryk 1,45 1,45     1,45 1,45 1,45     1,45 

31 Maliczewski Dawid   1,80     1,80   1,65     1,65 

32 Nowak Agnieszka 1,26 1,30     1,28 1,33 1,46     1,40 

33 Nowicki Włodzimierz 1,02   1,70   1,36 1,23   1,76   1,50 

34 Obiała Elżbieta 1,17 1,33     1,25 1,18 1,48     1,33 

35 Okulewicz Malgorzata 1,65 1,38     1,52 1,63 1,47     1,55 

36 Pacura Cezary   1,68 1,46 1,29 1,48   1,76 1,46 1,65 1,62 

37 Papuszka Barbara 1,56       1,56 1,78       1,78 

38 Paszkiewicz Urszula 1,83 1,80     1,82 1,98 1,88     1,93 

39 Piasek Ewa 0,02 0,04     0,03 1,44 1,49     1,47 

40 Przybylski Roman   1,38     1,38   1,38     1,38 

41 Romanowska Liliana   1,11     1,11   1,56     1,56 

42 Sirant Marzena 0,57 0,54 0,73   0,61 0,98 1,21 1,09   1,09 

43 Stankowska Agnieszka 1,01 1,07 1,08   1,05 1,13 1,09 1,20   1,14 

44 Szponer Krzysztof 0,96 1,40 0,63   1,00 1,02 1,40 1,00   1,14 

45 Tomczuk Sławomir   1,44     1,44   1,44     1,44 

46 Tutur Kazimierz 1,39 1,35 1,50   1,41 1,72 1,63 1,87   1,74 

47 Walczak Izabela 1,41 1,62 1,91   1,65 1,51 1,59 1,87   1,66 

48 Wierzbicki Ireneusz 0,76  0,80      0,78 0,97 0,90      0,94 

49 Wilczyński Marek 1,44 1,51     1,48 1,53 1,67     1,60 

50 Wojtaczka Eugeniusz 0,61   0,61 0,95   0,95 

51 Woźniak Andrzej 1,17 1,17     1,17 1,17 1,17     1,17 

52 Wróblewski Zbigniew 0,86 0,62 0,92   0,80 0,81 0,64 1,00   0,82 

53 Zaborowska Beata   1,75 1,53   1,64   1,79 1,59   1,69 

54 Żurawska Dorota 0,65 0,82     0,74 0,70 0,84     0,77 

ŚREDNIE 1,16 1,22 1,37 1,54 X 1,33 1,37 1,44 1,75 X 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie dzienników zajęć prowadzonych dla lekcji fizyki podczas  których      

              korzystano z produktu. 
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Analiza wyników 

Powyższe dane dowodzą, że wprowadzenie do zajęć  innowacyjnego narzędzia 

w postaci edukacyjnych gier video i gier flash przyczyniło się do wzrostu zarówno motywacji 

jak i aktywności w całej grupie testującej produkt (u 1988 uczniów tj. 100% grupy 

docelowej). Zdaniem nauczycieli u wszystkich uczniów biorących udział w projekcie 

w większym bądź mniejszym stopniu wzrosła mobilizacja do samodzielnego dochodzenia do 

prawd, pojęć i reguł. Doświadczenie z grami zaowocowało wzrostem poziomu aktywności 

i motywacji. Zwiększyła się też ich chęć do poszerzania swojej wiedzy, „…nauka poprzez 

zabawę okazała się przyjemniejsza”.  Z opinii nauczycieli wynika też, że filmy interaktywne 

zachęciły uczniów do krytycznego i twórczego myślenia. 

Wobec powyższych wniosków można twierdzić o skuteczności proponowanej formy 

kształcenia. Jej zastosowanie na zajęciach zaowocowało wzrostem poziomu nauczania we 

wszystkich 54 grupach testujących produkt. Zadowalający jest fakt, że w żadnej klasie 

biorącej udział w projekcie nie zaobserwowano spadku ani w motywacji ani w aktywności 

uczniów. Warto zaznaczyć, że produkt, który powstał w ramach projektu miał inny wpływ na 

uczniów klas pierwszych, drugich i inny na uczniów klas maturalnych, świadczą o tym 

uśrednione wyniki. Kształtowanie się tych wielkości prezentuje poniższy wykres. 

  

Wykres 1.  Średni poziom motywacji i aktywności w poszczególnych klasach. 
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Uśrednione wyniki dowodzą, że edukacyjne gry wideo u uczniów wszystkich klas 

wygenerowały wartość dodaną w postaci zwiększonej ich motywacji i aktywności. Należy 

zwrócić uwagę na tendencję wzrostową obu tych wielkości. I tak w klasie pierwszej poziom 

motywacji był bliski 1 co ozn. niewielki jej wzrost. W większym stopniu wzrosła natomiast 

aktywność uczniów (+1,33). W klasie drugiej odnotowano jeszcze lepsze wyniki. Motywacja 

i aktywność w porównaniu do uczniów klasy pierwszej wzrosła odpowiednio o 0,17 i 0,15. 

Najwyższy poziom wzrostu zauważono w klasie trzeciej (bliski 1,5) i czwartej, (pow. 1,5). 

Oznacza to, że produkt powstały w ramach projektu najbardziej zmotywował i zmobilizował 

uczniów klas maturalnych. Może to być konsekwencją większego zasobu wiedzy bądź 

zwiększonej świadomości o przydatności przedmiotu fizyka w życiu codziennym. Z opinii 

nauczycieli wynika, że ci uczniowie bardziej skupiali się na analizie problemów i walorach 

filmów. W większym stopniu też docenili je jako materiał dydaktyczny.  

Zgodnie z tym co wcześniej ustalono w każdej klasie wzrosła motywacja i aktywność 

dzięki innowacyjnym narzędziom edukacyjnym. Dla Wnioskodawcy istotna jest też skala 

wzrostu. By dowiedzieć się ilu nauczycieli zaobserwowało znaczący, a ilu niewielki wzrost 

motywacji posłużono się średnimi wynikami, które prezentuje poniższy wykres.  

 

Wykres 2.  Średni poziom motywacji wśród uczniów biorących udział w projekcie 
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Wykres 2 wyraźnie wskazuje na zróżnicowanie poziomu motywacji  wśród 54 grup 

testujących zgłoszonych przez każdego nauczyciela fizyki.  Lekki wzrost (od 0 do +1) 

motywacji wśród swoich uczniów zaobserwowało jedynie 26 %  nauczycieli testujących (14 z 

54). Aż 76% opiekunów wskazało na istotny jej wzrost na zajęciach prowadzonych 

z zastosowaniem Gier Wideo oraz Gier Flash. Na tej podstawie wnioskować można, że 40 

(tj.76%) nauczycieli testujących dzięki innowacyjnym narzędziom edukacyjnym podniosło 

poziom nauczania w swojej grupie testującej. Jeszcze lepiej kształtuje się sytuacja jeśli chodzi 

o poziom aktywności. Potwierdzeniem prawidłowości wniosków jest poniższy wykres.  

 

Wykres3.  Średni poziom aktywności wśród uczniów biorących udział w projekcie 

                     

 

Odwołując się do wykresu 3 można stwierdzić że wprowadzenie do zajęć 

innowacyjnych metod nauczania zachęciło uczniów do aktywnego trybu uczenia się 

przedmiotu fizyka. Zastosowanie edukacyjnych gier wideo u większości uczniów 

zaowocowało znacznym wzrostem ich aktywności na zajęciach. Jak wynika z wykresu aż 46 

nauczycieli, których uczniowie stanowią ponad 85% grupy docelowej określiło poziom 

aktywności swoich klas w przedziale +1 do +2. Z tego wynika, że więcej niż ¾ uczniów 

dzięki grom wideo w znacznym stopniu zwiększyło swoją aktywność na lekcjach fizyki.  
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Zdaniem nauczycieli uczniowie chętniej uczestniczyli w zajęciach, zaczęli nawet 

podejmować działania z własnej inicjatywy i wewnętrznej motywacji. Nauka przez zabawę 

okazała się przyjemniejsza.  

 

Wnioski 

Innowacyjne narzędzie edukacyjne umożliwiają aktywne uczestnictwo w ciekawych 

doświadczeniach, które odbierane są przez uczniów  jako atrakcyjne zajęcie i nie wywołuje 

poczucia, że jest trudną i wymuszoną pracą. Sukcesy w realizacji kolejnych zadań 

multiplikują poczucie satysfakcji i podwyższają ocenę własnych możliwości poznania i 

kreatywnego rozwiązania problemów.  

W opinii nauczycieli wprowadzenie do zajęć edukacyjnych gier wideo i tym samym 

dostosowanie metod nauczania do stylów uczenia się „współczesnych uczniów„ zaowocowało 

wzrostem aktywności wśród wszystkich uczniów testujących produkt. Aż 46 nauczycieli, 

których uczniowie stanowią ponad 85% grupy docelowej zaobserwowało jej znaczący wzrost. 

Zdaniem 76% nauczycieli istotnie  też wzrosła motywacja uczniów do  dochodzenia do 

prawd, reguł i pojęć.  

Powyższe wnioski z obserwacji nauczycieli  znalazły potwierdzenie w ocenach 

uczniów testujących produkt. Część z nich uzyskała oceny końcowo roczne wyższe od tych 

śródrocznych. Znaczący wzrost odnotowano w blisko 34 (z 54) grupach testujących, w 

których to po min 10 osób polepszyło swoje końcowe wyniki nauczania. 

 

2.3 Wyniki badania ankietowego (zał. ewaluacja II) 

 

Zdaniem nauczycieli proponowane przez Wnioskodawcę edukacyjne gry wideo i flash 

pobudzają uczniów do dyskusji, a nawet w pozytywnym słowa znaczeniu wymuszają do 

poszukiwania rozwiązań realnych problemów. Wywoływane przez gry sytuacje  
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problemowe zachęcają do dalszego pogłębiania wiedzy i samodzielnego wyciągania 

wniosków. Dzięki wykorzystywanym na lekcjach filmom wzrosła też frekwencja uczniów 

na zajęciach. Nauczyciele twierdzą, że dla uczniów lekcje fizyki stały się ciekawsze bo 

„coś się na nich dzieje”.   

W kolejnym pytaniu ankietowym zapytano nauczycieli o wpływ produktu na uczniów 

słabszych i tych zdolniejszych. W przypadku uczniów słabszych zdecydowana większość 

nauczycieli uznała, że edukacyjne gry wideo wspomagają ich rozwój. Zaznaczyli, że 

zaprezentowane zjawiska fizyczne w życiu codziennym przykuwają ich uwagę i tym 

samym aktywizują ich na zajęciach, co bez filmów było znacznie utrudnione. Stali się też 

odważniejsi, próbują udzielać odpowiedzi na zadane w filmach pytania. Chętniej też 

sięgają do podręcznika, tym samym zaczęli „obcować” z fizyką. Zdaniem nauczycieli 

zdolni uczniowie i bardziej ambitni dzięki filmom mają możliwość wykraczać poza 

podstawowy zakres materiału jaki realizowany jest na zajęciach. Sama innowacyjność 

produktu wzmacnia ich zapał do samodoskonalenia się. A co najważniejsze pomagają 

uczniom słabszym, którzy nie zawsze znają odpowiedź na pytanie zawarte w filmach. Ich  

większa znajomość fizyki w stosunku do uczniów słabszych sprawia, że stają się liderami 

grupy i inicjatorami całej dyskusji jaka wzmaga się po wyświetleniu filmów wideo. 

W badaniu ankietowym zapytano nauczycieli również o to czy sam projekt w swych 

działaniach zwiększa zainteresowanie uczniów fizyką do poziomu umożliwiającego 

w przyszłości kontynuowanie przez nich kształcenia na studiach o kierunkach 

technicznych. Zgodnie z wynikami zdecydowana większość nauczycieli (patrz. „raport 

z ewaluacji…”)  udzieliła odpowiedzi twierdzącej. Przedstawione w filmach zagadnienia 

„z życia wzięte” zdaniem nauczycieli zachęcają uczniów do dalszego pogłębiania wiedzy 

z zakresu omawianego na lekcji tematu, co może być początkiem podjęcia decyzji 

o studiowaniu na uczelniach technicznych. Zdecydowane „NIE” powiedziało 4 % 

badanych uznając, że projekt swym działaniem nie zwiększy zainteresowania uczniów 

fizyką i nie przyczyni się do dalszego kontynuowania kształcenia na kierunkach   
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technicznych. Opinie swoją uzasadniali tym, że brakuje mu nowinek technicznych. 

Nauczyciele proponowali zwiększyć ilość filmów włączając do produktu wizualizacje 

komputerowe zwłaszcza w przypadku tych zjawisk, które nie można przedstawić za 

pomocą kamery. 

 

 PODSUMOWANIE KOŃCOWE 

Zaproponowana forma zajęć jak wynika z opinii nauczycieli testujących została przez 

uczniów oceniona bardzo dobrze. Filmy uatrakcyjniły lekcje fizyki, które do tej pory 

prowadzone były w oparciu o przestarzałe materiały dydaktyczne. Uczniowie chętniej 

uczęszczali na zajęcia fizyki. Dzięki filmom mieli możliwość poznać zagadnienia fizyki od 

strony praktycznej. Nie uczyli się już tzw. „suchej teorii”. Z tego co zaobserwowali 

nauczyciele wynika, że uczniowie w większym stopniu potrafili zdobytą podczas lekcji 

wiedzę powiązać z techniką i przemysłem. Wszystko wskazuje na to, że produkt pomimo 

mankamentów  jakie zostały zaobserwowane podczas testowania został dobrze odebrany w  

środowisku szkół ponadgimnazjalnych. Usprawnia pracę nauczycieli, umożliwia 

przedstawienie trudnych pojęć fizycznych obrazowo, a uczniów aktywizuje do pracy 

i sprawia, że przedmiot fizyka staje się bardziej przystępny i zrozumiały. Wnioski 

z obserwacji są następujące: 

• gry edukacyjne ułatwiają rozumienie zjawisk w nich przedstawionych, 

• odbiorcy cenią praktyczne wykorzystanie omawianych tematów, 

• dzięki wprowadzeniu na lekcje gier i filmów wzrasta aktywność użytkowników, 

• odbiorcy łatwiej przyswajają wiedzę przedstawianą z wykorzystaniem produktu, 

• innowacyjność produktu mobilizuje odbiorców do samodoskonalenia i twórczego    

       myślenia, 

• produkt wzmacnia motywacje poznawczą, oparta na zainteresowaniu i ciekawości  

       świata i zjawisk w nim zachodzących, 

 jest bodźcem do samodzielnej pracy. 
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Założone rezultaty zostały osiągnięte. Zgodnie z dziennikami (zał. 1) każdy z 54 

nauczycieli testujących zrealizował po min 76h lekcyjnych z wykorzystaniem edukacyjnych 

gier wideo wśród min 23 osobowej grupie testującej. Aktywność znacząco wzrosła u 85% 

uczniów, a motywacja u 76%. Zdaniem nauczycieli edukacyjne gry wideo rozwinęły wśród 

uczniów umiejętności kreatywnego myślenia, pobudziły ich wyobraźnię - tego 

potwierdzeniem jest również raport, który powstał na podstawie wyników uzyskanych z 

testów kreatywności.. Na podstawie powyższych badań wnioskować można, że poziom 

nauczania podniosło więcej niż 70% nauczycieli biorących udział w testowaniu produktu (tj. 

min 38). 
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Załącznik nr 1 

ANKIETA nr 1  

„SKUTECZNOŚĆ PROPONOWANEJ FORMY KSZTAŁCENIA” 

 

Proponujemy żeby poniższe ankiety była przeprowadzona internetowo tak, by nie dać 

możliwości sugerowania się się ankietą początkową przy przeprowadzaniu ankiety końcowej. 

 

Proponujemy skalę 1 – 6 przy odpowiedziach. 

 

1. Czy proponowana forma pomocy dydaktycznej może być przydatna w pracy nauczyciela? 

W jakim stopniu? 

2. Czy proponowane materiały w postaci filmów i gier wzbogacają warsztat pracy 

nauczyciela? W jakim stopniu? 

3. Czy opracowane filmy mogą wspomóc pracę nauczyciela podczas przeprowadzania 

zajęć lekcyjnych? W jakim stopniu? 

4. Czy opracowane gry mogą wspomagać pracę nauczyciela podczas przeprowadzania 

zajęć lekcyjnych? W jakim stopniu? 

5. Czy przygotowane filmy mogą pomóc uczniowi w pracy samodzielnej? W jakim 

stopniu? 

6. Czy przygotowane gry mogą pomóc uczniowi w pracy samodzielnej ? W jakim 

stopniu? 

7. Czy zaproponowane filmy mogą pomóc w poszerzeniu wiedzy uczniów? W jakim 

stopniu? 

8. Czy proponowana forma kształcenia w postaci filmów może wspomóc kształtowanie 

umiejętności operacyjnych z fizyki? W jakim stopniu? 

9. Czy gry flash mogą pomóc w rozwijaniu praktycznych umiejętności ucznia? (W 

jakim stopniu?) 

10. Czy gry mogą umożliwić przetestowanie zdobytej na lekcjach wiedzy? W jakim 

stopniu? 

11. Czy treść filmów odpowiadać będzie tematom lekcji w realizowanym przez 

Panią/Pana programie fizyki? W jakim stopniu? 

12. Czy treści merytoryczne przekazywane są w filmach w zrozumiały i przystępny 

sposób? W jakim stopniu? 

13. Czy przedstawione w filmach treści fizyczne są pokazane w sposób poglądowy? W 

jakim stopniu? 
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14. Czy czas trwania filmów jest odpowiedni? W jakim stopniu? 

15. Czy czas trwania filmów jest za długi? W jakim stopniu? 

16. Czy czas trwania filmów jest za krótki? W jakim stopniu? 

17. Czy filmy są przygotowane profesjonalnie i starannie? W jakim stopniu? 

18. Czy gry są przygotowane starannie i profesjonalnie? W jakim stopniu? 
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Załącznik nr2 

Ocena własnych możliwości: 
(koniec etapu testowania) 
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Załącznik 3 

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” 

 

 


