
Raport specjalny

Przez 3 lata równoczesna realizacja 
wymagań programowych w zakresach 
podstawowym i rozszerzonym

Zbliżone wymagania programowe 
w zakresach podstawowym 
i rozszerzonym

Inne możliwości poznawcze 
absolwentów szkoły podstawowej 
niż absolwentów gimnazjum i ich 
kłopoty wynikające m.in. z niższych 
umiejętności matematycznych 

Młodsi uczniowie na III etapie 
edukacyjnym

Konieczność przeprowadzenia, 
a przynajmniej pokazu doświadczeń 
oraz ich omówienia z uczniami

Pojawienie się doświadczeń 
obowiązkowych w zakresie 
podstawowym

Presja czasu ciążąca na nauczycielu, 
żeby zdążyć z realizacją kolejnych tematów

Obszerna podstawa programowa 
do zakresu podstawowego, 
zawierająca pełen kurs �zyki

Co to oznacza w praktyce?

Podręczniki do �zyki w świetle nowej 
podstawy programowej

Reforma 2019 – wyzwania 
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Powtarzalność rozwiązań w podręcznikach i pozostałych elementach serii do zakresów podstawowego  
i rozszerzonego:  

• Zbliżona kolejność realizacji wymagań podstawy programowej w podręcznikach do obydwu
zakresów, szczególnie w klasie 1 

• Wspólne rozwiązania dydaktyczne i gra�czne
• Wspólne elementy obudowy dydaktycznej:

 dlanauczyciela.pl
 Generator testów i sprawdzianów 
 Multiteka

• Małe porcje wiedzy – podzielenie tematów na krótkie akapity oddzielone śródtytułami
• Przystępny język i liczne odwołania do życia codziennego
• Bogaty materiał ilustracyjny – infogra�ki, ilustracje przy opisach doświadczeń, zdjęcia i rysunki w tematach
•  Dodatki matematyczne w obydwu podręcznikach, a także w Kartach pracy ucznia

i zbiorze zadań do zakresu rozszerzonego
•  Przykłady rozwiązanych zadań krok po kroku w podręcznikach, Kartach pracy ucznia, Maturalnych kartach 

pracy i zbiorze zadań do zakresu rozszerzonego, a także zadania analogiczne do przykładów
• Łatwiejsze zadania obliczeniowe
• W zakresie podstawowym uproszczony aparat matematyczny, dostosowany do możliwości uczniów
• W zakresie rozszerzonym nowy temat tłumaczący podstawowe zagadnienia związane

z funkcjami, proporcjonalnością prostą i odwrotną oraz Sposób na zadanie zawierający
m.in. praktyczne wskazówki maturalne

• Praktyczne wskazówki i odsyłacze w podręcznikach, Kartach pracy ucznia i Maturalnych kartach pracy

•  Zilustrowane doświadczenia w toku lekcji z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku,  
rozpisane krok po kroku i opatrzone wskazówkami

• Wszystkie doświadczenia obowiązkowe wraz z analizą – zilustrowane i zwery�kowane
• Wprowadzenie o niepewnościach pomiarowych
•  Dziennik laboratoryjny w Kartach pracy ucznia, a także zadania oparte na analizie wyników doświadczeń
•  Multiteka zawierająca m.in. �lmy z doświadczeniami obowiązkowymi, odpowiadające doświadczeniom 

z podręcznika
•  Na stronie dlanauczyciela.pl opisy i wskazówki do doświadczeń, alternatywne doświadczenia 

w stosunku do doświadczeń w podręczniku

• Tematy opracowane w sposób umożliwiający ich realizację w ciągu 1 godziny lekcyjnej
• Podział zagadnień na tematy pozwalający na bezpieczną realizację materiału, rezerwa na powtórzenia

i nieprzewidziane sytuacje
• Przypomnienia treści ze szkoły podstawowej w toku wykładu
• Cel lekcji przed każdym tematem, a na zakończenie To najważniejsze
• Podsumowanie wiadomości i test o czterech poziomach trudności na koniec każdego działu 
• Czytelnie wyróżnione de�nicje, wzory i ważne stwierdzenia
• Treści prezentowane m.in. skrótowo za pomocą czytelnych infogra�k i diagramów
•  Karty pracy ucznia i zbiór zadań umożliwiające pracę w klasie z uczniami o różnych umiejętnościach

Rozwiązania Nowej Ery
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Konieczność nauczania �zyki głównie  
na podstawie analizy jakościowej, 
z ograniczeniem rozwiązywania zadań 
obliczeniowych

Ograniczenie roli zadań 
obliczeniowych w zakresie 
podstawowym narzucone 
przez podstawę programową

Wymiana wszystkich doświadczeń 
obowiązkowych, których znajomość 
jest niezbędna na maturze

Nowe doświadczenia obowiązkowe 
w zakresie rozszerzonym

Kłopoty uczniów ze zrozumieniem 
zagadnień z mechaniki, a w konsekwencji 
również treści z kolejnych działów

Trudne i wymagane na maturze 
treści związane z mechaniką już 
od początku pierwszej klasy oraz 
nowe zagadnienia, m.in. �zyka 
relatywistyczna

Większe niż dotychczas znaczenie
wyniku matury z przedmiotów
w zakresie rozszerzonym

Minimum 30% punktów możliwych  
do uzyskania z co najmniej jednego przedmiotu 
dodatkowego na poziomie rozszerzonym  
jako warunek zdania egzaminu maturalnego  
(poza uzyskaniem co najmniej 30% punktów  
z każdego z przedmiotów obowiązkowych)
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Rozwiązania Nowej Ery

Podręcznik zawiera liczne rozwiązania umożliwiające naukę �zyki z niewielkim udziałem 
zadań obliczeniowych: 

• Inspirujące fotogra�e otwierające przed każdym tematem 
• Liczne odwołania do �zyki w życiu codziennym i doświadczeń ucznia 
• Proste doświadczenia z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku wraz z analizą
• Analiza tekstu i Projekt
• A to ciekawe i Z historii
• Wiele zadań związanych z życiem i problemowych w podręczniku i Kartach pracy ucznia
• Zadania oparte na analizie ciekawych tekstów i ilustracji w podręczniku i Kartach pracy ucznia
• Scenariusze z pomysłami na lekcje, również dla humanistów, na dlanauczyciela.pl

Podręcznik i zbiór zadań zapewniają również wystarczającą liczbę zadań obliczeniowych,  
jeżeli nauczyciel chce je rozwiązywać ze swoimi uczniami i ma taką możliwość, a w podręczniku  
znajdują się także Przykłady rozwiązanych zadań z zadaniami analogicznymi do nich.

•  Omówienie niepewności pomiarowych w rozdziale wstępnym, a także podczas opracowywania 
wyników pomiarów

•  Zilustrowane doświadczenia w toku lekcji z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku,  
rozpisane krok po kroku, ze wskazówkami i komentarzem

• Wszystkie doświadczenia obowiązkowe – zilustrowane i zwery�kowane, wraz z analizą
• Karty laboratoryjne w Maturalnych kartach pracy
• W Maturalnych kartach pracy i zbiorach zadań zadania oparte na analizie wyników doświadczeń
•  Multiteka zawierająca m.in. �lmy z doświadczeniami obowiązkowymi, odpowiadającymi

doświadczeniom z podręcznika
•  Na stronie dlanauczyciela.pl opisy i wskazówki do doświadczeń, alternatywne doświadczenia 

w stosunku do doświadczeń w podręczniku

• Prosty język i liczne odwołania do życia codziennego
• Przystępnie opracowana mechanika, poprzedzona wstępnymi tematami ułatwiającymi zrozumienie

dalszych zagadnień 
• Podział Kinematyki na dwa działy – Ruch prostoliniowy i Ruch krzywoliniowy oraz wydzielenie działu wstępnego
• Infogra�ki ułatwiające zrozumienie trudnych zagadnień
• Dodatki matematyczne wraz z przykładami w podręczniku, w tym wiele nowych, a także w zbiorze zadań
•  Przykłady rozwiązanych zadań w podręczniku, zbiorze zadań i  Maturalnych kartach pracy z zadaniami 

analogicznymi do nich

Przygotowanie do matury już od klasy 1. Treści związane z wymaganiami egzaminacyjnymi oznaczone
w podręczniku ikoną „M”:
• Doświadczenia obowiązkowe zapisane w podstawie programowej
• Wiesz, umiesz, zdasz – blok powtórzeniowo-ćwiczeniowy po każdym dziale

Systematyczne oswajanie uczniów z typami zadań maturalnych i formą egzaminu już od klasy 1  
dzięki Maturalnym kartom pracy.

Zbiór zadań umożliwiający kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań z lekcji na lekcję.


