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STRESZCZENIE 

 

Podręcznik „Rozwijaj swoje umiejętności nauczania z wykorzystaniem 

algorytmiki i programowania” będzie doskonałym narzędziem do promowania idei 

elementów algorytmicznych i programistycznych w środowisku klasowym, a także 

podkreśli najważniejsze korzyści, jakie można uzyskać dzięki temu podejściu w 

nauczanie i uczenie się dyscyplin innych niż komputerowe. 

Innowacyjny charakter podręcznika widać również w jego strukturze i treści. 

Zamiast tworzyć długą, trudną do zrozumienia publikację, podręcznik będzie służył jako 

wyzwalacz, „wezwanie do działania” i mikro-otwieracz. 

Interdyscyplinarne i transdyscyplinarne podejście do pojęć matematyki, fizyki, 

chemii i geografii jest wzmocnione poprzez wprowadzenie elementów algorytmicznych i 

programistycznych. Ponadto transfer może osiągnąć inne poziomy edukacji formalnej lub 

może być nawet wykorzystane w edukacji pozaformalnej. Potencjał do przenoszenia 

zwiększa się wraz z możliwością rozpowszechnienia podręcznika w innych krajach 

europejskich poprzez przetłumaczenie go na języki inne niż przewidziane w projekcie. 

Podręcznik będzie zawierał plany lekcji, które zostaną opracowane przez 

partnerów, a po zakończeniu rozdziałów podręcznik zostanie opracowany, a wszyscy 

partnerzy będą musieli uzyskać informacje zwrotne od nauczycieli zewnętrznych (10 

nauczycieli z każdego kraju). 

Jednak podręcznik został zaprojektowany również w formie drukowanej, co 

zapewni dostęp do szerszej skali, w tym nauczycieli, którzy są przyzwyczajeni do 

formatu pióra i papieru. Pożądanym efektem jest wyposażenie nauczycieli w wymagane 

informacje/wiedzę i umiejętności, które pozwolą im prowadzić zajęcia z elementami 

algorytmicznymi i programistycznymi. 
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Podręcznik jest postrzegany jako ważny krok dla wszystkich nauczycieli 

w kierunku obecnego i przyszłego rozwoju kompetencji przekrojowych w typowym 

scenariuszu klasowym. 

 

Pilotaż podręcznika skoncentruje się nie tylko na jego treści, ale również na 

praktycznym wykorzystaniu zawartych w nim informacji i instrukcji. 

Po zakończeniu pilotażu wszystkie informacje zwrotne zostaną uwzględnione i wszystkie 

uzasadnione wymagania zostaną wdrożone. 

  

Eliza Marinela SOTIRESCU 
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1. Wprowadzenie do algorytmiki i programowania 

 

1.1. Wprowadzenie do algorytmiki 

    Algorytm to plan, logiczny, stopniowy proces rozwiązywania problemu. Algorytmy są 

zwykle zapisywane jako schemat blokowy lub w pseudokodzie. 

Kluczem do każdego zadania rozwiązywania problemów jest kierowanie procesem 

myślowym. Najbardziej użyteczną rzeczą jest ciągłe pytanie „Co jeśli zrobylibyśmy to w 

ten sposób?” Badanie różnych sposobów rozwiązania problemu może pomóc w 

znalezieniu najlepszego sposobu jego rozwiązania. Projektując algorytm, zastanów się, 

czy istnieje więcej niż jeden sposób rozwiązania problemu. 

Algorytm to opis sposobu rozwiązania określonego problemu. 

Jeśli kiedykolwiek upiekłeś ciasteczka, wiesz, że najpierw musisz zebrać składniki, a 

następnie zmierzyć je, wymieszać, a następnie przygotować blaszkę, podgrzać piekarnik 

i ugotować. 

 

Rysunek 1 – Opis algorytmiczny jest jak przepis 

Źródło: momsrecipesandmore.blogspot.gr 

Jeśli zapomnisz cukru, nie smakują dobrze i musisz zacząć od nowa. 
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Określanie właściwych kroków, ich prawidłowe i kompletne 

wykonywanie oraz uczenie się na błędach są częścią procesu projektowania algorytmów. 

1.2. Algorytmy i ich znaczenie 

Aby korzystać z komputera w celu wykonywania procesów, należy: 

  zaprojektuj algorytm opisujący sposób przeprowadzenia procesu; 

 użyć języka programowania do wyrażenia algorytmu w programie; 

 uruchom program na komputerze 

W tym celu ważne jest, aby zrozumieć, że algorytmy są niezależne od używanego 

języka programowania, a każdy algorytm może być wyrażany w różnych językach 

programowania i wykonywany na różnych komputerach. Z tego powodu projektowanie 

algorytmów jest podstawowym aspektem informatyki. Projektowanie algorytmu jest 

wymagającą aktywnością intelektualną, znacznie trudniejszą niż wyrażenie algorytmu 

jako programu.  

Wśród umiejętności potrzebnych do projektowania algorytmów są kreatywność i 

wgląd (Goldschlager i Lister, 1988). Nie ma ogólnej zasady, co oznacza, że nie ma 

algorytmu do projektowania algorytmów. 

1.3. Projektowanie algorytmiczne 

Projektowanie algorytmów: 

 zawiera zestaw instrukcji do wykonania zadania, 

 przenosi problem z fazy modelowania do etapu operacyjnego, 

 zestaw instrukcji powinien być sekwencyjny, kompletny, dokładny i mieć 

jasny punkt końcowy, 

 jeśli jest przeznaczony dla komputera, algorytm musi obejmować szereg 

zadań napisanych w sposób, który komputer jest w stanie wykonać. 

1.4. Zrozumienie problemu 

Przed zaprojektowaniem algorytmu ważne jest sprawdzenie, czy problem został w pełni 

zrozumiany. Jest kilka podstawowych rzeczy, które należy wiedzieć, aby naprawdę 

zrozumieć problem: 

 Jakie są dane wejściowe problemu? 
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 W jakiej kolejności należy wykonać intrukcję? 

 Jakie decyzje należy podjąć w związku z problemem? 

 Czy powtarza się jakiś obszar problemu? 

Po zrozumieniu tych podstawowych rzeczy nadszedł czas na zaprojektowanie algorytmu. 

1.5. Pseudokod 

Większość programów jest opracowywana przy użyciu języków programowania. Te 

języki mają określoną składnię, której należy użyć, aby program działał poprawnie. 

Pseudokod nie jest językiem programowania, jest to prosty sposób na opisanie zestawu 

instrukcji, które nie muszą używać określonej składni. 

Wspólna notacja pseudokodu 

Nie ma ścisłego zestawu standardowych notacji dla pseudokodu, ale niektóre z 

najbardziej rozpoznawalnych to: 

INPUT – wskazuje, że użytkownik coś wprowadzi 

OUTPUT – wskazuje, że wyjście pojawi się na ekranie 

WHILE – pętla (iteracja, która ma warunek na początku) 

FOR – pętla zliczająca (iteracja) 

REPEAT – UNTIL – pętla (iteracja), która ma warunek na końcu 

IF – THEN – ELSE – decyzja (wybór), w której dokonuje się wyboru 

wszelkie instrukcje występujące w zaznaczeniu lub iteracji są zwykle wcięte 

 

 

 



CodeIT – Poprawa rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez algorytmikę i 

programowanie. 

 
TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY PRZY WSPARCIU KOMISJI EUROPEJSKIEJ. NINIEJSZA PUBLIKACJA ODNOSI SIĘ WYŁĄCZNIE DO 
POGLĄDÓW AUTORA, A KOMISJA NIE MOŻE BYĆ ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE INFORMACJI, KTÓRE SĄ W NIEJ 
ZAWARTE 

 

1.6. Schematy blokowe 

Schemat blokowy to schemat przedstawiający zestaw instrukcji. Schematy blokowe 

zwykle używają standardowych symboli do reprezentowania różnych rodzajów 

instrukcji. Te symbole są używane do tworzenia schematu blokowego i pokazują krok po 

kroku rozwiązanie problemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.7. Sekwencjonowanie 

Sekwencjonowanie w algorytmach 

Algorytm to plan, zestaw instrukcji krok po kroku, które pomogą rozwiązać problem. 

Istnieją trzy podstawowe bloki konstrukcyjne (konstrukty), których należy używać 

podczas projektowania algorytmów: 

 sekwencjonowanie 

 selekcja 

 iteracja 

Te bloki konstrukcyjne pomagają opisywać rozwiązania w formie gotowej do 

programowania. 
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         1.7.1   Projektowanie algorytmiczne: Sekwencja 

Podczas projektowania algorytmów ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie kroki są 

przedstawione we właściwej kolejności. Nazywa się to sekwencjonowaniem i może być 

wyświetlane w pseudokodzie lub na schematach blokowych. 

Algorytm parzenia kawy z poprzedniej sekcji obejmuje proste kroki, które należy 

wykonać sekwencyjnie: 

 kroki są wykonywane pojedynczo, a nie równolegle, 

 każdy krok jest wykonywany tylko raz, 

 kolejność wykonywania jest kolejnością, w której zapisywane są kroki, 

 wykonanie ostatniego kroku kończy algorytm. 

Taki algorytm nie jest elastyczny, ponieważ nie można go dostosować do różnych 

okoliczności. Pomyśl na przykład o nieuniknionej sytuacji, gdy w pewnym momencie 

słoik kawy jest pusty lub o sytuacji, gdy robot musi obsłużyć kilka żądań kawy lub 

niestandardowych żądań mleka lub cukru. 

Wniosek jest taki, że algorytm będący jedynie kombinacją kroków w sekwencji nie 

doprowadzi nas daleko i potrzebne są bardziej elastyczne struktury w celu 

zaprojektowania algorytmów zdolnych do realistycznego przedstawienia rzeczywistych 

sytuacji. 

           1.8 Projektowanie algorytmiczne: Selekcja 

Bardziej zaawansowaną strukturą zapewniającą elastyczność jest selekcja. Korzystając z 

wyboru, możemy udoskonalić krok 2.1 poprzedniego algorytmu ekspresu do kawy w 

następujący sposób (Goldschlager and Lister, 1988): 

(2.1.1) zdejmij słoik kawy z półki 

(2.1.2) jeśli słoik jest pusty 

  to weź nowy słoik z szafki 

(2.1.3) zdejmij pokrywkę ze słoika 

Widzimy wprowadzenie warunku w kroku 2.1.2. Warunkiem jest „słoik jest pusty”. 

Jeśli warunek jest spełniony, obowiązuje instrukcja warunkowa, która brzmi: „zdobądź 

nowy słoik z szafki”. Jest to ogólna forma wyrażania struktury selekcji: 

Jeśli warunek 

To krok  
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Ten warunek może być użyty do określenia dowolnego rodzaju okoliczności, które, 

gdy są prawdziwe, wymagają wykonania określonego kroku. 

Oczywiście w prawdziwym życiu istnieją alternatywy na wypadek wystąpienia 

konkretnej okoliczności. Aby poradzić sobie z takimi sytuacjami, strukturę wyboru 

można rozszerzyć, aby zapewnić alternatywne kroki do wykonania. 

Załóżmy prosty algorytm jazdy samochodem do pracy, który musi zaspokoić sytuację, w 

której samochód potrzebuje paliwa: 

(1) uruchom samochód 

(1.1) jeśli wskaźnik paliwa jest włączony 

to jedź na najbliższą stację benzynową 

w przeciwnym razie jedź do pracy 

W takim przypadku możemy wybrać jeden z dwóch alternatywnych etapów, w którym to 

przypadku warunek (wskaźnik paliwa włączony lub wyłączony) określa, który krok 

należy wykonać w zależności od sytuacji, z którą mamy do czynienia. 

Oto kolejny przykład tego, w jaki sposób udoskonalenia i zastosowanie selekcji mogą 

stworzyć znacznie bardziej realistyczny algorytm zdolny do obsługi większości 

okoliczności bez niespodziewanych rezultatów: 

(1) umyj samochód 

(1.1) jeśli czujesz się leniwy 

  następnie jedź do myjni samochodowej, aby go umyć 

(1.2) umyj go ręcznie 

Step 1.1 można dalej udoskonalać: 

(1.1.1) kup token 

(1.1.2) czekaj w kolejce 

(1.1.3) samochód zostanie umyty 

Step 1.1.3 można dalej udoskonalać: 

(1.1.3.1) wjedź do myjni samochodowej 

(1.1.3.2) sprawdź czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte 

(1.1.3.3) wyjdź z samochodu 

(1.1.3.4) wrzuć token do automatu 

(1.1.3.5) poczekaj aż cykl mycia i suszenia się skończy 

(1.1.3.6) wejdź do samochodu 

(1.1.3.7) dojedź 

Algorytmy mogą być bardziej elastyczne dzięki wykorzystaniu zagnieżdżonego wyboru. 

Rozważ następujący algorytm dla pieszego przechodzącego przez ulicę na przejściu dla 

pieszych. 
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jeśli światło jest zielone 

 to kontyuuj 

 w przeciwnym razie zatrzymaj się 

Ten przykład zawiera jeden wybór i można go ulepszyć jako: 

jeśli nie ma światła albo światło miga na zielono 

 to postępuj ostrożnie 

 inaczej, jeśli światło jest czerwone 

  to zatrzymaj się 

w przeciwnym razie kontynuuj 

Ten późniejszy przykład zawiera dwie opcje. Drugi wybór jest zagnieżdżony w pierwszym i jest 

wykonywany tylko wtedy, gdy światło jest czerwone. 

1.9 Projektowanie algorytmiczne: Iteracja 

Iteracja to powtórzenie procesu w programie komputerowym. Iteracje funkcji są 

powszechne w programowaniu komputerowym, ponieważ pozwalają na przetwarzanie 

wielu bloków danych w sekwencji. Zazwyczaj wykonuje się to za pomocą „pętli while” 

lub „for loop”. Pętle te będą powtarzać proces aż do osiągnięcia określonej liczby lub 

wielkości liter. 

Mówiąc najprościej, iteracja oznacza powtórzenie tego samego kroku kilka razy. 

 

Rysunek 2 – Ostateczna wersja algorytmu parzenia kawy 

Źródło: okclipart.com 

Algorytmy iteracyjne powinny przestrzegać trzech ważnych zasad: 

1. Proces iteracyjny powtarza (iteruje) pewien podproces. 

2. Każda iteracja powinna zmienić co najmniej jedną wartość. 
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3. Powinny istnieć pewne warunki, w których iteracja kończy się. I 

iteracja powinna osiągnąć ten stan. 

Bardzo prosty algorytm do jedzenia płatków śniadaniowych może składać się z tych 

kroków (BBC Bitesize KS3 Subjects: Iteration): 

(1) włóż płatki do miski 

(2) dodaj mleko do płatków 

(3) włóż łyżkę płatków i mleka do ust 

(3.1) powtarzaj krok 3 dopóki całe płatki i mleko nie zostaną zjedzone 

(4) opłucz miskę i łyżkę 

To, co widzimy w kroku 3.1, to wprowadzenie warunku, który jest sprawdzany za 

każdym razem, gdy występuje iteracja. Warunek wprowadza się słowami „powtarzaj i 

do”. Bez warunku algorytm nie wiedziałby, kiedy zatrzymać. W tym przypadku 

warunkiem będzie sprawdzenie, czy całe mleko i zboża zostały zjedzone. Jeśli ten 

warunek to Fałsz (w misce wciąż znajduje się mleko i płatki), następuje kolejna iteracja. 

Jeśli warunek jest spełniony (w misce nie ma już mleka i płatków zbożowych), nie ma 

już żadnych iteracji. 

Ogólna forma to: 

powtarzaj 

 część algorytmu 

do warunku 

Oznacza to, że część algorytmu między powtórzeniem a dopóki jest wykonywana 

wielokrotnie, aż warunek określony po tym stanie się spełniony. Warunek, który pojawia 

się po, aż nazywa się warunkiem zakończenia. 

Występowanie iteracji nazywa się pętlą. 

Iteracja pozwala uprościć algorytmy, stwierdzając, że niektóre kroki będą 

powtarzane, dopóki nie zostanie podane inaczej. Dzięki temu projektowanie 

algorytmów jest szybsze i prostsze, ponieważ nie muszą one zawierać wielu 

niepotrzebnych kroków (BBC Bitesize KS3 Subjects: Iteration). 

Bardziej zaawansowanym zastosowaniem iteracji jest użycie zagnieżdżonych pętli. 

Pętla zagnieżdżona to pętla wewnątrz pętli, wewnętrzna pętla w ciele zewnętrznej pętli. 

Działa to tak, że pierwsze przejście zewnętrznej pętli uruchamia wewnętrzną pętlę, która 

wykonuje się do końca. Następnie drugie przejście pętli zewnętrznej ponownie 

uruchamia pętlę wewnętrzną. To się powtarza aż do zakończenia pętli zewnętrznej.  

Kiedy jedna pętla jest zagnieżdżona w drugiej, wykonuje się kilka iteracji wewnętrznej 

pętli dla każdej iteracji zewnętrznego. 
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Przykład: załóżmy, że mamy dane w poniższym formularzu, obejmujące 

kilka ciągów ID. Dla każdego ciągu identyfikatora zarejestrowano zmienną liczbę 

odczytów; liczba odczytów dla każdego identyfikatora jest pokazana w kolumnie 

howMany: 

 

ID howMany Odczyty 

200 3 110 30 10 

201 5 2 46 109 57 216 

202 2 10 500 

 

Naszym zadaniem jest odczytanie danych i wyświetlenie tabeli podsumowującej pokazującej średnią 

każdego odczytu według ID w następujący sposób: 

ID  ŚREDNIA 

200  50 

201  86 

202  255 

Tak mógłby wyglądać algorytm: 

najpierw odczytaj ID i howMany 

 powtórz 

  pokaż ID 

   powtórz 

    przeczytaj i podsumuj to ID’s howMany odczyty  

    oblicz i pokaż średnią dla ID 

   do końca odczytów howMany 

   odczytaj kolejne ID 

 do końca ID 

Patrząc na algorytm, łatwo zauważamy, że zewnętrzna pętla kontroluje liczbę linii, a 

wewnętrzna pętla kontroluje zawartość każdej linii. Tak więc 3 identyfikatory prowadzą 

do 3 wierszy, a każdy wiersz wyświetli tylko jedną średnią obliczoną przez dodanie 

wszystkich odczytów, aby uzyskać ich sumę i podzielenie przez liczbę odczytów, aby 

uzyskać średnią. 

1.9.1  Reprezentacja iteracji 

Istnieją dwa sposoby reprezentowania algorytmów: 
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 pseudokod 

 schemat blokowy 

Reprezentowanie iteracji w pseudokodzie 

Pisanie w pseudokodzie przypomina pisanie w języku programowania. Każdy krok 

algorytmu jest zapisywany w osobnej linii, po kolei. 

Rozważ ten prosty sześcioetapowy algorytm czyszczenia zębów: 

 ustaw liczbę_umytych zębów na 0 

 nałóż pastę na szczoteczkę do zębów 

 użyj szczoteczki do zębów do umycia zęba 

 zwiększ liczbę__umytych o 1 

 jeśli liczba_umytych zębów <32, to wróć do kroku 3 

 spłucz szczoteczkę do zębów 

Przy każdej iteracji należy podjąć decyzję, czy kontynuować iterację, czy nie. 

Decyzje są reprezentowane jako wybór. 

W pseudokodzie algorytm wyglądałby tak: 

licza_umytych_zębów = 0 

nałóż pastę na szczoteczkę do zębów 

POWTÓRZ 

      procedura mycia zęba 

      liczba_umytych_zębów = liczba_umytych_zębów+ 1 

DOPÓKI liczba_umytych_zębów = 32 

Spłucz szczoteczkę do zębów 

1.9.2 Reprezentacja iteracji na schemacie blokowym 

Schemat blokowy wykorzystuje diagram do wyjaśnienia kroków algorytmu. 

Na schemacie blokowym algorytm wyglądałby tak: 
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Rysunek 4 – Iteracja 

         Źródło: https://www.bbc.com/bitesize/guides/z8jfyrd/revision/1 

1.9.3 Co to jest logiczne rozumowanie? 

Logiczne rozumowanie to proces stosowania reguł do rozwiązywania problemów. 

Algorytmy zaprojektowano jako zestaw kroków do rozwiązania problemu. Jednocześnie 

określa się zestaw reguł. Na przykład wybór opiera się na regułach: 

 jeśli warunek jest spełniony, zrób to 

 jeśli nie, zrób to 

Reguły te regulują ścieżkę, którą podąża algorytm. 
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                                                Rysunek 4 – Logiczne rozumowanie 

                              Źródło: https://www.bbc.com/bitesize/guides/z8jfyrd/revision/1 

1.9.4 Dlaczego warto korzystać z logicznego rozumowania? 

 

Algorytmy to instrukcje krok po kroku mające na celu rozwiązanie problemu, utworzone 

wraz z regułami, które decydują, którą ścieżkę wybrać w przypadku podjęcia decyzji. 

Podczas próby rozwiązania problemu może się zdarzyć, że znaleziono więcej niż jedno 

rozwiązanie. Z każdego rozwiązania można zbudować inny algorytm. Logiczne 

rozumowanie określa, czy algorytmy będą działać, przewidując, co się stanie, gdy kroki 

algorytmu - i zasady, które składają się - są przestrzegane. 

Prognozy z każdego algorytmu można wykorzystać do porównania rozwiązań i wyboru 

najlepszego. 

Logiczne rozumowanie w praktyce 

Przykład: Czy masz wystarczająco lat, aby prowadzić samochód? 
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Spójrz na ten prosty algorytm pseudokodu do sprawdzania, czy masz 

wystarczająco lat, aby prowadzić samochód: 

WYNIK „Ile masz lat?” 

Użytkownik INPUT podaje swój wiek 

ZAPISUJ dane wejściowe użytkownika w zmiennej wieku 

JEŻELI wiek> 17 TO 

 OUTPUT 'Masz wystarczająco lat by prowadzić samochód!' 

INACZEJ JEŻELI wiek < 17 TO  

 OUTPUT 'Jesteś zbyt młody by prowadzić samochód.' 

Ten algorytm zawiera błąd. Logiczne rozumowanie może być wykorzystane do ustalenia, 

czym jest usterka. 

Algorytm ma dwa warunki. Pierwsze sprawdza, czy wiek jest większy niż 17 lat. Drugie 

sprawdza, czy wiek jest mniejszy niż 17 lat. 

Możemy użyć logicznego rozumowania, aby przewidzieć wyniki tego algorytmu. 

Logicznie rzecz biorąc, jasne jest, że wiek osoby może być większy niż 17 lat, mniejszy 

niż 17, a może być w rzeczywistości 17. Z tego powodu można wykorzystać te wartości 

w algorytmie do prognozowania: 

 Istnieje reguła sprawdzająca, czy wiek jest większy niż 17 lat. Jeśli wiek jest 

większy niż 17 lat, algorytm wyświetli komunikat „Jesteś wystarczająco 

dorosły, aby prowadzić samochód!’ 

 Istnieje reguła sprawdzająca, czy wiek jest mniejszy niż 17 lat. Jeśli wiek jest 

mniejszy niż 17 lat, algorytm wyświetli komunikat „Jesteś za młody, aby 

prowadzić samochód”. 

 Nie istnieje reguła sprawdzająca, czy wiek jest równy 17. Jeśli wiek jest równy 

17, nie będzie wyników. 

Logika mówi nam, że albo należy dodać regułę, albo zmienić istniejące reguły. Algorytm 

można naprawić jednym z nich: 

 dodać nową regułę– INACZEJ JEŻELI wiek = 17 OUTPUT ‘Masz wystarczająco 

lat by prowadzić samodchód!’ 

 albo zmienić istniejące reguły – JEŻELI wiek >= 17 OUTPUT ‘Masz 

wystarczająco lat by prowadzić samodchód!’ 

Każde z tych rozwiązań będzie działać. 
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2. Projektowanie dydaktyczne z wykorzystaniem elementów programistycznych i 

algorytmicznych w dyscyplinach innych niż komputerowe 

2.1   Nauczanie geografii przez algorytmy i programowanie – Geografia   

Plany lekcji 

2.1.1 Podróż na Antarktydę 

2.1.2 Projekt lekcji – Współrzędne geograficzne 

2.1.3 Projekt lekcji – Strefy bioklimatyczne 

 

 

WYPRAWA NA ANTARKTYDĘ 
 

     10 sierpnia 1897 r. Statek „Belgica” podniósł 

kotwicę z portu w Antwerpii do Antarktydy, krainy 

wiecznego lodu, w pierwszej wyprawie, której celem 

nie było odkrycie nowych ziem, ale przeprowadzenie 

złożonych badań naukowych i obserwacji, pierwsza 

wyprawa, która spędziła całą polarną zimę na środku 

antarktycznego szelfu lodowego. 

  Wyprawa miała charakter międzynarodowy, 

udział wzięli także norweski odkrywca Roald 

Amundsen, Antoine Dobrowolski (meteorolog) i Henryk Arctowski (geolog) - obaj z 

Polski - doktor Frederick Cook ze Stanów Zjednoczonych i rumuński 

przyrodnik Emil Racoviță, oprócz Belgów. 

Pierwsze badania przeprowadzane były na linii brzegowej Afryki 

Zachodniej, w tropikalnym suchym obszarze, na którym dokonywane były 
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pomiary temperatury i opadów oraz prowadzone były badania 

oceanograficzne i geologiczne. 

Podróż trwała dalej na Oceanie Atlantyckim, a następny przystanek znajdował się w 

obszarze równikowym, w ujściu Amazonki, w Macapa, gdzie badane były prądy 

oceaniczne i pobierane były próbki roślin i skał.  

 Badania trwają w Cieśninie Magellana w 

południowej części Ameryki Południowej. W 

fiordach w tej okolicy wyprawa trwa 4 tygodnie. 

Przy okazji postojów w Chile i nad cieśniną 

Magellana Emil Racovita prowadzi kompleksowe 

badania dotyczące flory i fauny. W styczniu 1898 r. 

przeprowadzono badania nad cieśniną Drake, która 

dzieli Amerykę i Antarktydę. Głębokość oceanu mierzona jest w tej cieśninie, odrzucając 

hipotezę o progu łodzi podwodnej między Ameryką a Antarktydą. 

 W pobliżu Antarktycznej Krainy Palmera 

ekspedytorzy odkrywają cieśninę, która została 

nazwana „Belgica” (po statku) i kilka wysp (jedna 

nazwana przez Emila Racovita - wyspa Cobalcescu). 
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Emil Racovita przeprowadził dokładne badania 

wielorybów, pingwinów i innych ptaków 

antarktycznych, dzięki którym zdobył zasłużoną 

reputację. 

Podróż zakończyła się i statek opuścił Cieśninę Magellana, aby wrócić do Belgii. 

Norweski Roald Amundsen, przyszły zdobywca 

Bieguna Południowego stwierdził później, że Emil Racoviţă był dla wszystkich 

„bezcennym towarzyszem i poszukiwaczem pełnym popędu”. 
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PROJEKT LEKCJI 

 

Mircea Scarlat National Pedagogical College Alexandria 

Przedmiot: Geografia fizyczna 

Klasa: 9.  

Temat: Współrzędne geograficzne 

Typ lekcji: Mieszany 

Czas: 50 min. 

Miejsce: Gabinet Geografii 

Cel: Poznanie pojęć: współrzędne geograficzne, długości i szerokości geograficznej. 

 

Działania edukacyjne 

       A1 – zlokalizować główne współrzędne geograficzne na fizycznej mapie świata; 

       A2 – zdefiniować długość i szerokość geograficzną; 

       A3 - obliczyć odległość między dwiema lokalizacjami za pomocą fizycznej mapy 

świata; 

Strategia dydaktyczna: ukierunkowana, poznawcza, heurystyczna 

Organizacja działania: frontalna, indywidualna, praca zespołowa. 

Metody i procedury: rozmowa heurystyczna, praca na mapie. 

Materiały edukacyjne: Podręcznik, mapa fizyczna świata, długopisy, papier. 

 

     Bibliografia: 

"Geography - manual for the 9th grade" – I. Donisă, A. Donisă, V. Anastasiu, Didactic 

and Pedagogical Publishing House, 2007  

"Didactics of Geography" N. Ilinca Didactic and Pedagogical Publishing House, 2003 

 

Działalność dydaktyczna: 

1. Wprowadzenie 

Powitanie uczniów, prezentacja przedmiotu i działań edukacyjnych, przegląd wiedzy na 

temat Ziemi. 

2. Część centralna 

A. Metoda do zastosowania pracy z mapą. 

a. Nauczyciel wymaga od uczniów analizy mapy z atlasu geograficznego. 

b. Nauczyciel wyjaśnia, jak używać współrzędnych geograficznych. 
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c. Uczniowie analizują mapę i obliczają odległość między Antwerpią a wyspą 

Cobalcescu. 

d. Po rozwiązaniu zadania uczniowie proszą nauczyciela o wizualizację rozwiązania 

zadania. 

e. Nauczyciel analizuje algorytm oraz metodę obliczania czasu i odległości według 

współrzędnych geograficznych. 

f. Każdy uczeń wyjaśnia, jak rozwiązać wymagania i uzyskane wyniki. 

h. Uczniowie opracowują nowy algorytm pomiaru wzdłużnego. 

j. Nauczyciel prosi uczniów o przedstawienie algorytmów przed klasą. 

k. Uczniowie proponują ulepszenia przedstawionych algorytmów. 

3. Podsumowanie i ocena. 

a Nauczyciel wraz z uczniami analizuje wyniki ćwiczenia i ocenia pracę uczniów. 

b. Nauczyciel przypisuje tematy. 

 

 

TEMAT 1 

Emil Racovita wyruszył w drogę na Biegun Południowy z okrętem „Belgica” 10 

sierpnia 1897 r. Z portu w Antwerpii (Belgia), położonego równolegle do 510 szerokości 

geograficznej północnej. Przekroczył Północny Atlantyk, ale zatrzymał się na szerokości 

równika 00, aby zbadać florę i faunę. 

Kontynuował podróż przez Cieśninę Drake'a, ale pociągało go nieznane 

terytorium, które nazwano Wyspą Cobălcescu, która leży na równoleżniku na 640 

szerokości geograficznej południowej. 

 

Oblicz dystant przebyty pomiędzy Antwerpią a wyspą Cobălcescu. 
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Reprezentacja w pseudokodzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie: 

Port w Antwerpii – punkt startowy - 510 szerokości geograficznej północnej 

Równik jest pośrednim punktem dojazdu - 00 szerkości geograficznej 

Wyspa Cobalcescu – punkt dojazdu - 640 szerokości geograficznej południowej 

 

Całkowity dystans = punkt startowy - pośredni punkt dojazdu + punkt dojazdu  

                           = 510 N szerkości geograficznej -00 +640 S szerkości geograficznej = 

1150 szerokości geograficznej 

 

 

START 

ODCZYTAJ 510  N SZEROKOŚI GEOGRAFICZNEJ 

PUNKT DOJAZDU 640 S SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ  

POŚREDNI PUNKT DOJAZDU Y0=0 

ODEJMOWANIE =X0-Y0 

ZAPREZENTUJ ODEJMOWANIE 

KONIEC 
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TEMAT 2 

Pamiętaj o Antwerpii ( Belgia) 4°23′E and Ushuaia (Argentyna) 68° 18′  W. Oblicz ile 

stref czasowych znajduje się między Antwerpią and Ushuaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZWIĄZANIE: 1 strefa czasowa ma 150 , a długość geograficzna jest 

mierzona na wschód lub zachód od południka 00 długości geograficznej. 

Od południka 0 do Antwerpii jest 1 strefa czasowa, a do Ushuaia jest 5 stref 

czasowych. 

Dystans pomiędzy tymi miastami: 1 + 5 = 6 stref czasowych 

 

 

 

START 

ODCZYTAJ DANE 

OBLICZ RÓŻNICĘ STREFY CZASOWEJ 

PRZEDSTAW RÓŻNICĘ STREF 

CZASOWYCH 

KONIEC 
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PROJEKT LEKCJI 

Mircea Scarlat National Pedagogical College Alexandria 

Przedmiot: Geografia fizyczna 

Klasa: 9.  

Temat: Strefy bioklimatyczne 

Typ lekcji: Mieszany 

Czas: 50 min. 

Miejsce: Gabinet Geografii 

Cel: Znajomość terminów: wpływ oceanu na obszary bioklimatyczne 

 

Działania edukacyjne 

       A1 – zlokalizuj główne obszary biogeograficzne za pomocą fizycznej mapy świata; 

       A2 – przedstawić główne cechy klimatyczne obszarów odwiedzonych przez podróż, 

korzystając z informacji zawartych w instrukcji; 

       A3 - scharakteryzować odwiedzone obszary bioklimatyczne; 

 

Strategia dydaktyczna: ukierunkowany, poznawczy, heurystyczny. 

Metody: heurystyczna rozmowa, opis, wyjaśnienie, praca z mapą. 

Materiały dydaktyczne: Fizyczna mapa świata 

                                Atlas geograficzny 

 

Materiały bibliograficzne: Ilinca, N, Mândruţ, O, (2006) "Applied Didactics of 

Geography", CD Press, Bucharest; 

A. Metoda do zastosowania pracy z mapą 

a. Nauczyciel wymaga od uczniów analizy mapy z atlasu geograficznego. 

b. Nauczyciel wyjaśnia wpływ oceanu na klimat za pomocą prądów oceanicznych. 

c. Uczniowie analizują mapę i identyfikują prądy, zimne i ciepłe, z analizowanego 

obszaru, którego nazwę należy odnotować w zeszycie. 

d. Po rozwiązaniu zadania uczniowie proszą nauczyciela o wizualizację rozwiązania 

zadania. 

e. Nauczyciel wyjaśnia różnice temperatur i opadów, które są określone przez sąsiedztwo 

oceanu. 

f. Nauczyciel analizuje algorytm i stopień zrozumienia, w jaki sposób prądy oceaniczne 

wpływają na klimat. 
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g. Każdy uczeń wyjaśnia wpływ oceanu na temperaturę w różnych 

punktach trasy. 

h. Uczniowie opracowują nowy algorytm różnicy opadów. 

i. Nauczyciel prosi uczniów o przedstawienie algorytmów przed klasą. 

j. Profesor wyjaśnia uczniom znaczenie klimatu dla różnych rodzajów roślinności. 

k. Uczniowie analizują mapę i identyfikują obszary wegetacyjne na trasie, a następnie 

zapisują je w zeszycie. 

l. Uczniowie proponują algorytmy do analizy przebytych obszarów roślinności. 

m. Nauczyciel prosi uczniów o przedstawienie algorytmów przed klasą. 

 

3. Podsumowanie i ocena 

a Nauczyciel wraz z uczniami analizuje wyniki ćwiczenia i ocenia pracę uczniów. 

b. Nauczyciel przypisuje tematy 

 

TEMAT 1 

Wyjaśnij, w jaki sposób położenie geograficzne wpływa na klimat z bieguna 

południowego w odniesieniu do obszaru linii brzegowej, biorąc pod uwagę wysokość 

ponad 5000 m, grubość pokrywy lodowej powyżej 3000 m oraz dużą odległość od 

oceanu. 
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ROZWIĄZANIE: 

 Odległość od oceanu zmniejsza jego wpływ i powoduje zmniejszenie opadów 

deszczu do 50 mm / rok, a duża wysokość obniża temperaturę, 

która spowodowała zarejestrowanie najniższej temperatury 

na świecie - 89,30 ° C (Wostok). 

Na linii brzegowej temperatura wynosi -430 ° C, a opady - 

200 mm / rok 

 
 

  

 

tak Nie 

TEMPERATURA -430C 
OPAD ATMOSFERYCZNY 200 
MM/ROK 
 

TEMPERATURA -89,30C 
OPAD ATMOSFERYCZNY 
50 MM/ROK 

START 

JEŚLI WYSOKOŚĆ NA 

BIEGUNIE POŁUDNIOWYM 

WYNOSI OK. 5000 

METRÓW I JEST DALEKO 

OD MORZA  

KONIEC 
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TEMAT 2 

Wyjaśnij różnicę opadów między Antwerpią a Cieśniną Drake'a, chociaż znajdują 

się one na tej samej szerokości geograficznej, 500 na północ i południe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TAK 

ODCZYTAJ OPAD ATMOSFERYCZNY 

NIE 

KLIMAT TEMPERATURY 
ZIMNEJ 

KLIMAT 
TEMPERATURY 
OCEANICZNEJ 

START 

OPAD 
> 1000 MM/ROK 

KONIEC 
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ROZWIĄZANIE: 

 W Antwerpii ilość opadów jest większa, ponieważ jest pod wpływem ciepłego 

prądu Północnego Atlantyku, który sprzyja opadom (1000 mm / rok), a Cieśnina 

Drake'a jest pod wpływem zimnego prądu Antarktyki, ale także w pobliżu biały 

kontynent, który powoduje zmniejszenie opadów (250 mm / rok) 

 

 

TEMAT 3 

Określ rodzaj obszaru biopedoklimatycznego, jeśli opady wynoszą poniżej 400 

mm / rok, a temperatura - powyżej 300 ° C na zachodniej linii brzegowej Afryki, a na 

wschodniej linii brzegowej Brazylii opady przekraczają 2000 mm / rok, a temperatura - 

poniżej 25 ° C. 
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NIE 

TAK 

ODCZYTAJ OPAD ATMOSFERYCZNY 

NIE 

MAŁA ILOŚĆ 
FAUNY 

OPAD 
<400MM/ROK 
TEMPERATURA 

>300C 

START 

OPAD 
>=2000MM/ 

ROK 
TEMPERATURA 

<=250C 

TAK 

OBSZAR 
TEMPERATURY 
OCEANICZNEJ 

OBSZAR 
RÓWNIKOWY 

ODKRYJ OBSZAR 
TROPIKALNY 

MAŁA ILOŚĆ 
WEGETACJI PUSTYNI 

WILGOTNY LAS 
RÓWNIKOWY 

WIELE 
ZWIERZĄT 

KONIEC 
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ROZWIĄZANIE : 

Duża ilość opadów i wysokie temperatury 

we wschodniej Brazylii powodują, że las 

równikowy, który zawiera wiele gatunków roślin 

i zwierząt, jest gęsty, a drzewa są bardzo 

wysokie.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niskie opady deszczu i wysokie temperatury na zachodzie Afryki sprzyjają obszarowi 

pustynnemu, gdzie roślinność jest prawie nieobecna, a tylko kilka zwierząt jest 

przystosowanych do suchości. 
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2. Projektowanie dydaktyczne z wykorzystaniem elementów programistycznych i 

algorytmicznych w dyscyplinach innych niż komputerowe 

 

 

2.2   Nauczanie matematyki poprzez algorytm i programowanie – Matematyka 

Plany lekcji 

2.2.1  Bajka o mądrej księżniczce Algebrze i odważnym rycerzu w płaszczu 

ucznia czwartej klasy. 

            2.2.2   Spróbujmy użyć algorytmów do działań na ułamkach 

            2.2.3   Trawa w ogrodzie 

            2.2.4   Obliczamy pola prostokąta i kwadratu 

 

2.2.1 Bajka o mądrej księżniczce Algebrze i odważnym rycerzu w płaszczu ucznia 

czwartej klasy. 

 

Bardzo dawno temu mądra i piękna księżniczka Algebra 

mieszkała w cudownym kraju zwanym Matematyka. 

Niestety złośliwe krasnoludy uwięziły ją w starym zamku. 

Zostało ogłoszone, że nagrodą za uwolnienie księżniczki będzie 

jej ręka. 

Zadania tego podjął się odważny rycerz w płaszczu ucznia 

czwartej klasy. 

Aby wejść do zamku, dzielny Rycerz w płaszczu Ucznia czwartej klasy musiał znaleźć 

kod do bramy  

Aby to zrobić, wybierz wszystkie ułamki równe liczbie pośrodku. 
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Aby przejść przez pierwszy pokój, dzielny Rycerz w płaszczu ucznia czwartej klasy musi 

wskazać flagę królestwa MATEMATYKA, wiedząc, że jedna trzecia flagi jest biała, a 

dwie trzecie są czerwone. 

 

                  1                                                                       2                                       3                                  

 

             

1

4

2

2

5

3

3

1

8

4

6

6

8

1
7

7

 

1 
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                  4                                                                        5                                        6 

 

Dzielny rycerz w płaszczu ucznia czwartej klasy znajduje się w wielkiej sali. Na 

podłodze jest gwiazda z ośmioma ramionami skierowanymi w stronę ośmiu drzwi. Tylko 

przez jedne drzwi można bezpiecznie przejść, pozostałe prowadzą do lochu. 

Właściwe drzwi są tam, gdzie ułamek jest większy niż 1. Powinieneś wskazać ten 

ułamek. 
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 Dzielny rycerz w płaszczu ucznia czwartej klasy znajduje się w ogromnej 

komnacie, w której znajdują się cztery drzwi oznaczone literami: P, K, M, G. 

Trzy z nich znajdują się w lochu. Tylko jeden prowadzi do księżniczki. Który z nich? 

Możesz do nich dotrzeć, przechodząc od ułamka do ułamka w taki sposób, że będziemy 

rozszerzać każdy z dwóch kolejnych razy. Pierwszy ułamek to połowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4
 

1

2
 

3

4
 

4

3
 

7
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      P                                                                                                K 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                           G 

          M 

 

 

Tylko ostatni pokój i strome schody dzielą  dzielnego rycerza w płaszczu ucznia czwartej 

klasy od ALGEBRY. 

Jak wspinać się po schodach? Dodaj ułamki zapisane na schodach. 
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18

1

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ZWYCIĘSTWO!!! 

 

 Odważny rycerz w płaszczu ucznia czwartej klasy przybył do ALGEBRY. 

Musi tylko pokonać złe gnomy i zdobyć rękę księżniczki. 

                                                   

Złośliwe gnomy zostaną pokonane, jeśli dzielny 

Rycerz w płaszczu Ucznia Czwartej Klasy ujawni 

swój sekret. 

Krasnoludy lubią słodycze. 

Jeden zjada 1/4 ciasta kakaowego i 1/4 ciasta 

wiśniowego na śniadanie, 1 ciasto kakaowe i 2 ciastka 

wiśniowe na lunch i 1/4 ciasta malinowego na obiad. 

 

Sekret gnomów polega na tym, ile ciast zostaje zjedzonych każdego dnia? 

                                                                        

 

 

 

 

 

2.2.2 Spróbujmy użyć algorytmów do działania na ułamkach 

1

18
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18
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18
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Lekcja matematyki z elementami programowania – scenariusz lekcji 

w czwartej klasie (szkoła podstawowa),  45 minut 

1. Wyniki nauki 

a) Wiedza 

 uczeń wykorzysta umiejętność działania na ułamkach 

 uczeń pozna zasady tworzenia algorytmów 

b) Umiejętności 

 uczeń ćwiczy projektowanie prostych algorytmów 

 uczeń będzie mógł wykorzystać algorytm do działania na ułamkach 

c) Postawy/umiejętności miękkie 

 uczeń ćwiczy umiejętność logicznego myślenia podczas tworzenia algorytmów 

 uczeń pracuje w grupie 

 uczeń będzie prezentować wyniki swojej pracy 

 II. Metody i formy pracy 

 praca w dwuosobowych grupach 

 burza mózgów  

III. Materiały dydaktyczne/przybory 

 podręcznik do matematyki 

 przybory biurowe - papier,ołowki  

IV. Przebieg lekcji: 

1) Wprowadzenie 

a) Przywitanie 

b) Prezentacja tematu lekcji 

2) Część głowna 

a) Nauczyciel rozdaje przygotowane zestawy zadań 
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b) Prezentacja celu lekcji (zastosowanie prostych algorytmów do 

rozwiązywania zagadek z bajki o mądrej księżniczce Algebrze i odważnym 

rycerzu w płaszczu ucznia czwartej klasy) 

c) Podzielenie uczniów na dwie grupy, rozdanie przyborów biurowych 

d) Praca w grupach - algorytmy w pracy na ułamkach 

e) Prezentacja wyników na tablicy 

3) Podsumowanie i ocena 

a) Zadanie domowe - "Sprawdź czy umiesz" z działu ułamki zwykłe 
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V. Załączniki 

Załącznik 1 

 Algorytm sprawdzający, czy ułamek jest równy liczbie całkowitej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadź wartość licznika - c 

s=c/d 

Wprowadź wartość mianownika - d 

wprowadź wartość liczby całkowitej - i 

Jeśli s = i 
Nie Tak 

ułamek jest równy 

liczbie całkowitej 

ułamek nie jest 

równy całości 

number 

 

KONIEC 

 

START 
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Załącznik 2 

 Sprawdzanie, czy jedna trzecia flagi jest biała, a dwie trzecie są czerwone 

 

 

 

  

Is the flag divided into 

three equal parts? 

TAK 
NIE 

Spójrz na pierwszą flagę 

 Is one-third of the flag 

white? 

YES NO 

Look on the 

next flag  Are the two other 

parts of the flag red? 

YES 

Enter the number of 

the flag 

 

END 

NO 

START 
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Załącznik 3 

Sprawdzanie, czy ułamek jest większy niż 1 

 

 

 

 

 

 

START 

Wprowadź wartość licznika - c 

Wprowadź wartość mianownika - d 

Czy c jest większe            

niż d? 

TAK 
NIE 

Ułamek jest większy od 1 Ułamek nie jest większy 

od 1 

 

KONIEC 
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Załącznik 4 

Dwukrotnie ułamkowa ekspansja 

 

 

 

 

 

 

  

 

START 

Wprowadź wartość licznika - c 

Wprowadź wartość mianownika - d 

c = 2 * c 

Zapisz 𝑐
𝑑

 

d = 2 * d 

 

KONIEC 
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Załącznik 5 

Adding fractions with the same denominator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

Wprowadź wartość mianownika - d 

c = c1 + c2 

Zapisz
 
𝑐

𝑑
 

 

KONIEC 

Wprowadź wartość pierwszego licznika – c1 

Wprowadź wartość drugiego licznika – c2 
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2.2.3 Trawa w ogrodzie 

    Ogrodnik miał za zadanie sadzenie trawy na działce, której powierzchnia nie była 

prostą figurą, kwadratem lub prostokątem. To był wielokąt, ale wszystkie kąty były 

proste. 

   Problem polegał na tym, że kupując nasiona traw ogrodowych, musisz wybrać pakiet, a 

każde opakowanie jest produkowane dla określonego obszaru siewu. Każdego roku 

ogrodnik kupował nasiona do siewu, ale zawsze było ich za dużo lub za mało, działki, w 

których pracował, miały bardzo różne wymiary i kształty.. 

   Tym razem ogrodnik wcześniej poznał plan i wymiary działki. Korzystając z faktu, że 

powierzchnię działki można podzielić na kwadraty i prostokąty, ogrodnik obliczył i 

zsumował pola poszczególnych odcinków działki, dzięki czemu mógł kupić odpowiednią 

ilość nasion. 
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2.2.4 Obliczamy powierzchnię kwadratu i prostokąta 

 

 

Lekcja matematyki z elementami programowania - scenariusz lekcji w 5 klasie (szkoła 

podstawowa), 45 minut 

I. Wyniki nauki 

a) Wiedza 

 uczeń zapamięta różnicę między kwadratem a prostokątem  

 uczeń nauczy się wzorów do obliczania pola kwadratu i prostokąta 

 uczeń zapamięta jednostki powierzchni 

b) Umiejętności 

 uczeń ćwiczy umiejętność rysowania linii równoległych i prostopadłych 

 uczeń rozwinie umiejętność obserwacji 

 uczeń będzie mógł wykorzystać algorytm do obliczenia pola wielokąta o bokach 

prostopadłych do siebie 

c) Attitudes/Soft skills 

 uczeń ćwiczy umiejętność logicznego myślenia 

 uczeń pracuje w grupie 

 uczeń dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami 

 uczeń prezentuje wyniki swojej pracy 

II. Metody i formy pracy: 

 praca w dwuosobowych grupach  

III. Materiały dydaktyczne/zasoby: 

 podręcznik do matematyki 

 karta z algorytmem postępowania 
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 przygotowane diagramy wielokątów 

 przybory biurowe 

 ołówki, gumki do mazania, linijki, zestawy kwadratów 

IV. Przebieg lekcji: 

1. Wprowadzenie 

a. Przywitanie 

b. Prezentacja tematu lekcji 

2. Część główna 

a. Powtórzenie informacji o kwadracie i prostokącie oraz ich właściwości 

b. Prezentacja celu lekcji (opracowanie algorytmu do obliczania powierzchni 

wielokąta) 

c. Podzielenie uczniów na grupy 

o Rozdanie przyborów 

d. Praca w grupach – określenie kroków do obliczenia pola wielokąta 

e. Prezentacja wyników na tablicy 

3. Podsumowanie i ocena 

a. Zadanie domowe - obliczyć pole powierzchni w przypadku różnie 

oddzielonych kwadratów i prostokątów 
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V. Załączniki 

 

Aneks 1 
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Aneks 2 

 

 

 

 

  1 

2 

3 

4 
5 
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Aneks 3 

Model algorytmu 

  

 

  

NIE 

Pole powierzchni figury wynosi: k 

k = k + a*b  

START 

k = 0 

Oddziel kwadrat lub prostokąt w wielokącie 

Zmierz jego długość (a) i szerokość (b) 

Czy pozostała figura 
jest kwadratem czy 

prostokątem? 
 

TAK 

KONIEC 
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2.3 Nauczanie fizyki przez algorytmikę i programowanie -Fizyka Plany 

Lekcji 

                 2.3.1 Prawo Archimedesa 

                 2.3.2  Projekt lekcji 

                            2.3.3 Symulator grawitacji 

                            2.3.4 Projekt lekcji 
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2.3.1 Prawo Archimedesa 

 

Archimedes był jednym z największych naukowców epoki klasycznej. Był fizykiem, 

matematykiem, astronomem, wynalazcą i inżynierem. Wiele jego wynalazków, teorii i 

koncepcji jest nadal w użyciu. Być może jego najbardziej znanym odkryciem była zasada 

wyporu, jego moment „eureka”. 

EUREKA!!!        EUREKA!!!!       EUREKA!!!!! 

Historia została po raz pierwszy spisana w pierwszym wieku p.n.e. przez rzymskiego 

architekta Witruwiusza. Archimedesowi powierzono udowodnienie, że nowa korona 

wykonana dla Hierona, króla Syrakuz, nie była czystym złotem, jak twierdził złotnik. 

Archimedes zastanawiał się długo i ciężko, ale nie mógł znaleźć metody na 

udowodnienie, że korona nie jest z litego złota  

Pewnego dnia wchodząc do wanny zdał sobie sprawę, jak przetestować koronę i wybiegł 

na ulicę, krzycząc „eureka”, co znaczy „znalazłem”. 
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2.3.2  PROJEKT LEKCJI 

Istituto di Istruzione Superiore “E. MATTEI” – Fiorenzuola d’Arda (PC) 

Przedmiot: Fizyka 

Klasa: pierwsza (14 lat) 

Temat: Archimedes’ Principl 

Typ lekcji: Mieszana 

Czas: 4 lekcje po 50/55 minut 

Miejsce: Laboratorium fizyki 

Cel: Znajomość słów: algorytm, program, siły: ciężar i siła wyporu, siła netto, schematy 

blokowe i ich znaczenie 

Umiejętności 

 Interpretowanie i porządkowanie informacji 

 Porównywanie   

 Ćwiczenie logicznego myślenia   

 Prawidłowe użycie różnych bloków algorytmu 

Działania edukacyjne 

 Aktywuj wcześniejszą wiedzę: siłę netto, wagę obiektu, użycie dynamometru, 

gęstość  

 Rozwijaj umiejętności uczniów w zakresie analizy i hipotez 

 Skanuj i zlokalizuj informacje 

Strategia dydaktyczna: bezpośredni, poznawczy, heurystyczny 

Organizacja działania - Metody i procedury: 

Pomyśl, sparuj, udostępnij 

Rozwiązywanie problemów i pozowanie 

Interaktywna lekcja czołowa   
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Praca w grupach za pomocą komputera i aparatu eksperymentalnego - 

praca indywidualna 

Materiały edukacyjne: 

Podręcznik do fizyki  

Karta robocza z tekstem eksperymentu (papier A4 lub arkusz kalkulacyjny) i karta 

robocza z problemem (załącznik I) - Aparat eksperymentalny 

Komputer albo tablet  

Papier, długopisy 

Bibliografia: 

S. Fabbri  M. Masini,  Quantum,  Casa Editrice SEI 

 

Działalność dydaktyczna: 

1. Wprowadzenie 

Powitanie studentów, prezentacja przedmiotu i celów lekcji, ocena wiedzy na temat siły 

grawitacji i użycia dynamometru. Siła netto działająca na przedmiot zanurzony w płynie 

jest podawana przez dodanie dwóch sił: ciężaru przedmiotu i siły wyporu. Miara siły 

netto pozwala przewidzieć, czy obiekt unosi się lub tonie.  

2. Część centralna 

A. (1. i 2. lekcja) 

 Nauczyciel dzieli uczniów na równe grupy  

 Nauczyciel rozdaje kartki A4  z rozpisanym prawem Archimedesa i z 

tekstem eksperymentu; nauczyciel mówi, aby uważnie go przeczytać  

 Nauczyciel analizuje wielkości fizyczne opisane w zasadzie Archimedesa  

 Każda grupa wykonuje eksperyment: celem jest zmierzenie ciężaru przedmiotu 

w powietrzu i wodzie w celu uzyskania siły Archimedesa 

 Każda grupa oblicza siłę Archimedesa na podstawie zasady  
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 Najpierw uczniowie pracują we własnej grupie, aby porównać 

wyniki eksperymentów (d.) Z przewidywanymi wartościami uzyskanymi przez 

prawo (e.), Następnie dzielą się swoimi wnioskami z całą grupą  

B. (3. lekcja) 

 Nauczyciel dzieli uczniów na te same grupy  

 Najpierw uczniowie pracują indywidualnie nad problemem, aby 

narysować algorytm opisujący etapy eksperymentalne, następnie pracują z 

partnerem i wreszcie dzielą się z całą grupą  

 Nauczyciel prosi przedstawicieli grup o przedstawienie swoich 

algorytmów przed klasą  

 Każda grupa rysuje schemat blokowy na tablicy  

 Pod nadzorem nauczyciela uczniowie porównują wykresy, dzielą się 

klasami i dyskutują na posiedzeniu plenarnym  

 Nauczyciel prosi o najskuteczniejszą spośród podanych tabel 

C. (4. lekcja) 

 Nauczyciel dzieli uczniów w pary  

 Nauczyciel rozdaje papier A4 z tekstem problemu (załącznik I) i mówi , 

aby przeczytać go uważnie i rozwiązać  

 Najpierw uczniowie pracują indywidualnie nad problemem, potem pracują 

z partnerem, a na koniec dzielą się z całą grupą   

 Nauczyciel prosi przedstawicieli grup o przedstawienie swoich rozwiązań 

(obliczenia i schemat blokowy) przed klasą: klasa dyskutuje na 

posiedzeniu plenarnym (załącznik II) 

3. Podsumowanie i ocena 

 Nauczyciel prosi wybranych uczniów o streszczenie tematu i dokonuje ich 

oceny  

 Nauczyciel przydziela zadanie domowe (Załącznik III)   

 Ocenianie kształtujące:   
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  I nieformalna ocena albo poprzez skuteczne kwestionowanie tego, czego się już 

nauczyłem, albo poprzez obserwowanie i rejestrowanie uczniów podczas lekcji   

 II ocena wzajemna, gdy uczniowie oceniają się nawzajem i przekazują informacje 

zwrotne  

 III. samoocena, gdy uczniowie oceniają własne postępy   

D.   DODATEK 

Zdjęcia eksperymentu w klasie 

E  Załączniki 

Załącznik   I: Zadanie domowe - zastosowanie zasady Archimedesa do danego problemu 

Załącznik  II: Schemat blokowy 

Załącznik III: Eksperyment - Analiza jednego z podanych przykładów 

DODATEK 
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ZAŁĄCZNIK I 

Zastosuj prawo Archimedesa, aby wypełnić poniższą tabelę dotyczącą trzech różnych 

przedmiotów zanurzonych w płynach. Zawsze bierz g = 9.81 m/s2  

  S (N)  d (kg/m3 )  V (m3 )  

Przedmiot A    1.5 103  12  

Przedmiot B  4.8    3.2 10-2  

Przedmiot C  60  3.2 104    

 

ZAŁĄCZNIK   II 
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2.3.3 SYMULATOR GRAWITACJI 

    W 1609 roku Johannes Kepler opublikował „Astronomia Nova”, a wkrótce potem 

„Epitome astronomiae Copernicae” (Epitome Astronomii Kopernika) dziesięć lat 

później. W tych przełomowych pracach Kepler wyjaśnia ruchy orbitalne obserwowane 

przez innych wybitnych naukowców, takich jak Tycho Brae i Galileo Galilei. 

Jego hipoteza o heliocentrycznym układzie słonecznym połączona z „trzema prawami 

ruchu planetarnego”” 

W 1609 roku Johannes Kepler opublikował „Astronomia Nova”, a 

wkrótce potem „Epitome astronomiae Copernicae” (Epitome 

Astronomii Kopernika) dziesięć lat później. W tych 

przełomowych pracach Kepler wyjaśnia ruchy orbitalne 
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obserwowane przez innych wybitnych naukowców, takich jak Tycho 

Brae i Galileo Galilei, umieszczając Słońce w centrum Układu Słonecznego i stosując 3 

proste reguły: 

1. Wszystkie planety poruszają się wokół Słońca po orbitach eliptycznych, mając 

Słońce jako jedno z ognisk. 

2. Wektor promienia łączący dowolną planetę ze Słońcem wymiata równe obszary w 

równych odstępach czasu. 

3.  Kwadraty okresów gwiazdowych (rewolucji) planet są wprost 

proporcjonalne do sześcianów ich średnich odległości od Słońca. 

W 1687 r. Isaac Newton publikuje Philosophiæ Naturalis Principia 

Mathematica („Matematyczne zasady filozofii naturalnej”), w którym 

pokazuje, że wszystkie reguły Keplera można uzyskać za jednym razem: 

prawo powszechnej grawitacji         𝐹 = 𝐺
𝑀𝑚

𝑟2
 

To równanie opisuje przyciąganie między dwoma obiektami o masach m 

i M, w odległości r. To przyciąganie wyjaśnia obrót Ziemi wokół Słońca, 

a jednocześnie sposób, w jaki jabłka spadają z drzew, pokazując, że te 

same zasady obowiązują w Coelo et in Terra, tak jak na ziemi, jak w niebie. 

Symulacje komputerowe to najlepszy sposób na docenienie, w jaki sposób ta prosta 

reguła może prowadzić do złożonych zachowań: musimy tylko modelować opisaną 

wcześniej prostą interakcję, pozwolić komputerowi uruchomić wszystkie liczby i po 

prostu spojrzeć na końcowe wyniki.  

Algorytm i programowanie mogą pomóc uczniowi studiować fizykę, pomagając im 

wizualizować ilości za pomocą wykresów, trajektorii, wykresów i animacji, mogą 

przybliżać rzeczywiste przykłady i mogą angażować uczniów interaktywnie, z których 

wszystkie mogą poprawić zrozumienie pojęć fizyki.  

ZAŁĄCZNIK   III 

Prawo Archimedesa jest bardzo przydatnym i wszechstronnym narzędziem. Może być 

przydatny do pomiaru objętości nieregularnych obiektów, takich jak złote korony, a także 

do wyjaśnienia zachowania dowolnego obiektu umieszczonego w dowolnym płynie. 

Prawo Archimedesa opisuje, jak pływają statki, nurkują okręty podwodne lub latają 

balony na ogrzane powietrze. Spróbuj więc zaplanować eksperyment, w którym możesz 

przeanalizować jeden z wyżej wymienionych przykładów i narysować schemat blokowy.  
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2.3.4 PROJEKT LEKCJI 

Istituto di Istruzione Superiore E. MATTEI – Fiorenzuola d’Arda (Pc) Italy 

Przedmiot: Lekcja fizyki 

Klasa: 11.  

Temat: Symulator grawitacji 

Typ lekcji: Mieszany 
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Czas: 2  55-minutowe lekcje 

Miejsce: Laboratorium fizyki 

Cel: Znajomość prawa grawitacyjnego, prawa Keplera, prędkości ucieczki, zasady 

bezwładności zastosowanej do środka masy układu 

Działania edukacyjne 

- Modelowanie systemu interakcji w funkcji czasu (czynności 1–6) 

 

Strategia dydaktyczna: kierowany, poznawczy, heurystyczny 

Organizacja działania: frontalna, indywidualna, praca zespołowa. 

Metody i procedury: rozwiązywanie problemów z piórem i papierem, programowanie 

indywidualnie 

Materiały edukacyjne: arkusz roboczy ze słowem kluczowym programowania (warunek 

„if”, cykle „while” i „for”, składnia operacji matematycznych), długopisy, papier. 

Bibliografia: 

I. Newton; Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica; London 1687. 

H. Goldstein; Classical Mechanics; New York, Addison-Wesley, 1980. 

 

 

Zajęcia dydaktyczne: 

Zwykłą strategią rozwiązywania problemów związanych z grawitacją jest połączenie 

stanu początkowego i końcowego układu z wykorzystaniem całkowitej energii układu, 

dzięki zachowawczemu charakterowi pola grawitacyjnego. Bardzo niewiele słowa 

poświęca się długiemu upływowi czasu między stanem początkowym a końcowym. 

Na tych zajęciach uczniowie wykorzystają komputer do obliczenia trajektorii dwóch ciał 

przyciągających się nawzajem poprzez przyciąganie grawitacyjne. 

Zadanie 1: 

Przede wszystkim musimy określić, które parametry potrzebujemy do opisania systemu. 

Potrzebujemy początkowej pozycji i prędkości dwóch ciał (dwóch dwuwymiarowych 

https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Goldstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Goldstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Mechanics_(textbook)
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Mechanics_(textbook)
https://en.wikipedia.org/wiki/Addison-Wesley
https://en.wikipedia.org/wiki/Addison-Wesley
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wielkości wektorowych), mas dwóch ciał, czasu i (co nie mniej ważne) 

wartości uniwersalnej stałej grawitacyjnej. 

Pierwsze linijki naszego kodu będą wyglądały następująco: 

 

m1=1;     % masa_1, Kg 

m2=2;    % masa_2, Kg 

G=15;    % uniwersalna stała grawitacyjna 

 

Masy dwóch obiektów i stała grawitacyjna są stałe w czasie. Zwróć uwagę, jak 

wprowadziliśmy komentarz po symbolu%, aby poprawić czytelność kodu. 

W tym programie użyjemy tej samej wartości zarówno dla masy grawitacyjnej, jak i 

bezwładnościowej, co nie jest tak oczywiste w klasycznych ramach fizyki. Jako projekt 

bonusowy łatwo jest dostosować kod, aby rozdzielić dwie wartości i bawić się, aby 

zobaczyć, co się stanie. 

Zadanie 2:  

Pozostałe parametry ewoluują w czasie, więc pierwszą rzeczą do zrobienia jest śledzenie 

upływu czasu za pomocą tablicy 

i=1; 

t(i)=0;   % czasu, który upłynął, s 

t_step=0.05;  % krok czasu, s 

end_time=70;  % czas zakończenia symulacji, s 

Następnie zdefiniuj odpowiednią tablicę dla każdej zmiennej, która zmienia się w czasie. 

W pierwszym elemencie każdej tablicy zapisujemy wartość początkową zmiennej. 

x1(i)= -1;    % x współrzędna obj 1, m 

y1(i)= 0;    % y obj1 

 

x2(i)= 1;    % x obj2 

y1(i)= 0;    % y obj2 
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vx1(i)= 0;   % prędkość wzdłuż osi x obj 1, m/s 

vy1(i)= 1;   % prędkość wzdłuż osi yobj 1, m/s 

 

vx2(i)= 0;   % prędkość wzdłuż osi x obj 2, m/s 

vy2(i)= 3;   % prędkość wzdłuż osi y obj 2, m/s 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); % Współrzędne środka masy 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); 

Zadanie 3: 

Oba ciała wywierają na siebie równe i przeciwne przyciąganie grawitacyjne, w 

zależności od mas i odległości między dwoma ciałami 

|𝐹| = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
 

i odpowiednio przyspieszją 

�⃗�1 =
�⃗�

𝑚1
, �⃗�2 =

�⃗�

𝑚2
 

Ważny jest znak wektorowy powyżej przyspieszenia a:: kierunek siły zmienia się w 

miarę przemieszczania się cząstek, więc wyraża ją składowa wzdłuż osi x i y. 

Aby właściwie obliczyć dwie składowe wektora przyspieszenia wzdłuż dwóch osi, 

rozważamy trójkąt utworzony przez pozycje dwóch ciał i jeden utworzony przez wektor 

przyspieszenia i jego dwa komponenty, jak pokazano poniżej. 
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Ponieważ trójkąt utworzony przez siłę 𝐹1 i jego składowe 𝐹1𝑥 and 𝐹1𝑦 hest podobny do 

tego utworzonego przez odległość między cząstką 𝑟12 asegmentami 𝑥2 − 𝑥1 i 𝑦2 − 𝑦1. 

𝐹1𝑥 =
|𝐹1|

|𝑟12|
(𝑥2 − 𝑥1) 

i podobnie dla 𝐹1𝑦. 

W ten sposób, jeśli ciało 1 znajduje się po lewej stronie ciała 2, składnik 𝐹1𝑥 daje wynik 

dodatni (w prawo), natomiast jeśli ciało 1 znajduje się po prawej stronie ciała 2, składnik 

𝐹1𝑥 daje wynik ujemny (w lewo). 

𝑥2 > 𝑥1 ⇒ (𝑥2 − 𝑥1) > 0 

𝑥2 < 𝑥1 ⇒ (𝑥2 − 𝑥1) < 0 

Zadanie 4: 

Możemy teraz napisać kod do obliczenia przyspieszenia: 

r12(i)=((x2(i)-x1(i))^2+(y2(i)-y1(i))^2)^0.5; % odległość pomiędzy 

        % cząstek, m 

F(i)=G*(m1*m2)/(r12(i)^2);  % modułu siły grawitacji 

 

 

a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % składników przyspieszenia, obj 1 

a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12;  % składników przyspieszenia, obj 2 
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a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); % współrzędnych środka masy 

 

Przypisaliśmy teraz zmienną do każdej znaczącej ilości naszego systemu. 

Zadanie  5: 

Aby śledzić ewolucję układu w miarę upływu czasu, musimy zacząć od przybliżenia 

zachowania cząstek. Ruchy cząstek są dość skomplikowane: ponieważ ich położenie 

zmienia się w sposób ciągły, zmienia się natychmiastowe przyspieszenie odczuwane 

przez ciała. Aby obliczyć przemieszczenie cząstek w skończonym czasie, musimy 

przybliżyć ruch jako ruch równomiernie przyspieszony. To przybliżenie trwa przez 

bardzo krótki czas (wystarczająco krótki czas_step), podczas którego cząstki nie 

poruszają się dużo. 

Następnie rozpoczynamy symulację i obliczamy ewolucję każdej zmiennej w miarę 

upływu czasu podczas gdy t(i) < end_time % zatrzymuje symulację po upływie 

wystarczającego czasu 

 i=i+1;  % przesunąć indeks zapisu o 1 pozycję 

 t(i)=t(i-1)+t_step;  % aktualizacja t 

  

 x1(i)=x1(i-1)+vx1(i-1)*t_step+0.5*ax1(i-1)*t_step^2; % aktualizacja obj 1 

 y1(i)=y1(i-1)+vy1(i-1)*t_step+0.5*ay1(i-1)*t_step^2;  

 x2(i)=x2(i-1)+vx2(i-1)*t_step+0.5*ax2(i-1)*t_step^2; % aktualizacja obj 2 

 y2(i)=y2(i-1)+vy2(i-1)*t_step+0.5*ay2(i-1)*t_step^2;  

 xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

 yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); % zaktualizuj środek masy 

   

 dist_12(i)=((x1(i)-x2(i))^2+(y1(i)-y2(i))^2)^0.5; 
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      % zaktualizuj odległość między 

cząsteczkami 

   

 vx1(i)= vx1(i-1)+ax1(i-1)*t_step; % zaktualizuj prędkości 

 vy1(i)= vy1(i-1)+ay1(i-1)*t_step; 

 vx2(i)= vx2(i-1)+ax2(i-1)*t_step; 

 vy2(i)= vy2(i-1)+ay2(i-1)*t_step; 

 

 a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % aktualizuj przyspieszenia 

 a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

 a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12; 

 a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

koniec 

Zadanie 6: 

Po obliczeniu ewolucji systemu możemy wykreślić powstałe trajektorie 

 wykres(x1,y1,'r',x2,y2,'b', xCoM, xCoM, 'g')  % trajektorii wyniku wykresu 

i uzyskamy coś takiego: 

 

Ponieważ nie ma sił zewnętrznych działających na układ, środek masy zawsze będzie się 

poruszał równomiernym ruchem liniowym. 
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Przy odrobinie prób i błędów można znaleźć stabilną konfigurację, w 

której dwa ciała krążą wokół siebie, w tej konfiguracji można zweryfikować prawo 

Keplera. 

Schemat działań jest następujący: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1  

Schemat blokowy programu 
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ZAŁĄCZNIK 2 

Pełne podsumowanie kodu 

% Stałych parametrów 
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m1=1;     % masa_1, Kg 

m2=2;    % masa_2, Kg 

G=15;    % uniwersalnej stałej grawitacyjnej 

 

% Parametry początkowe 

 

i=1; 

t(i)=0;   % czasu, który upłynął, s 

t_step=0.05;  % krok czasu, s 

end_time=70;  % czasu zakończenia symulacji, s 

 

x1(i)= -1;    % współrzędna x obj 1, m 

y1(i)= 0;    % y obj1 

 

x2(i)= 1;    % x obj2 

y1(i)= 0;    % y obj2 

 

vx1(i)= 0;   % prędkość wzdłuż osi x obj 1, m/s 

vy1(i)= 1;   % prędkość wzdłuż osi y obj 1, m/s 

 

vx2(i)= 0;   % prędkość wzdłuż osi x obj 2, m/s 

vy2(i)= 3;   % prędkość wzdłuż osi y obj 2, m/s 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); % Współrzędne środka masy 
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yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); 

 

r12(i)=((x2(i)-x1(i))^2+(y2(i)-y1(i))^2)^0.5; % dystans pomiędzy  

        % cząsteczki, m 

F(i)=G*(m1*m2)/(r12(i)^2);  % moduł siły grawitacji 

 

a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % elementy przyspieszenia, obj 1 

a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12;  % elementy przyspieszenia, obj 2 

a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); % środek współrzędnych masy 

 

% Uruchomienie symulacji 

 

while t(i) < end_time % zatrzymuje symulację po upływie wystarczającego czasu 

 i=i+1;  % przesuń indeks zapisu o 1 pozycję 

 t(i)=t(i-1)+t_step;  % aktualizacja t 

  

 x1(i)=x1(i-1)+vx1(i-1)*t_step+0.5*ax1(i-1)*t_step^2; % aktualizacja obj 1 

 y1(i)=y1(i-1)+vy1(i-1)*t_step+0.5*ay1(i-1)*t_step^2;  

 x2(i)=x2(i-1)+vx2(i-1)*t_step+0.5*ax2(i-1)*t_step^2; % aktualizacja obj 2 

 y2(i)=y2(i-1)+vy2(i-1)*t_step+0.5*ay2(i-1)*t_step^2;  

 xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 
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 yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); % zaktualizuj środek 

masy 

   

 dist_12(i)=((x1(i)-x2(i))^2+(y1(i)-y2(i))^2)^0.5; 

       %zaktualizuj odległość między 

cząsteczkami 

   

 vx1(i)= vx1(i-1)+ax1(i-1)*t_step; %zaktualizuj prędkości 

 vy1(i)= vy1(i-1)+ay1(i-1)*t_step; 

 vx2(i)= vx2(i-1)+ax2(i-1)*t_step; 

 vy2(i)= vy2(i-1)+ay2(i-1)*t_step; 

 

 a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % zaktualizuj przyspieszenie 

 a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

 a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12; 

 a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

koniec 

wykres(x1,y1,'r',x2,y2,'b', xCoM, xCoM, 'g') % trajektorie wyników wykresu  
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2.4 Nauczanie chemii przez algorytmikę i programowanie - Chemia Plany lekcji 

 

                 2.4.1 Układ okresowy pierwiastków 

                 2.4.2 Plan lekcji - Obliczanie masy cząsteczkowej 

 

2.4.1 Układ okresowy pierwiastków 

 

Układ okresowy (znany również jako układ okresowy pierwiastków) jest zorganizowany, 

aby naukowcy mogli szybko rozpoznać właściwości poszczególnych pierwiastków, takie 

jak ich masa, liczba elektronowa, konfiguracja elektronowa i ich unikalne właściwości 

chemiczne. Metale znajdują się po lewej stronie stołu, a niemetale po prawej stronie. 

Porządkowanie pierwiastków w celu lepszego zrozumienia zostało po raz pierwszy 

dostarczone przez Dmitrija Mendelejewa. 

Masa molowa 

Masa molowa oznacza atom wyrażony w gramach na mol lub g / mol. Tę wartość 

fizyczną wskazuje M. 

Jak znaleźć masy pierwiastków w układzie okresowym? 

   

 



CodeIT – Poprawa rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez algorytmikę i 

programowanie. 

 
TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY PRZY WSPARCIU KOMISJI EUROPEJSKIEJ. NINIEJSZA PUBLIKACJA ODNOSI SIĘ WYŁĄCZNIE DO 
POGLĄDÓW AUTORA, A KOMISJA NIE MOŻE BYĆ ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE INFORMACJI, KTÓRE SĄ W NIEJ 
ZAWARTE 

 

 

Przykład masy molowej: 

NaCl = 22,99 + 35,45 = 58,45 g/mol 

CO2 = 12,01 + 16 *2 = 12,01 + 32 = 44,01 

 

2.4.2 Plan lekcji 

Obliczanie masy cząsteczkowej 

Czas trwania lekcji: 1 godzina 

Klasa: VIII 

I. Wiedza i umiejętności 

1. Wymagana wiedza 

a. struktura układu okresowego pierwiastków chemicznych 

b. symbole pierwiastków chemicznych 

c. wyznaczanie względnej masy atomowej za pomocą układu 

okresowego pierwiastków 

2. Umiejętności 

a. dodawanie i mnożenie 

b. zaokrąglanie liczb 

c. praca z kalkulatorem 

 

II. Metody i formy pracy 

1. narracja nauczyciela 

2. praca w parach 

3. rozwiązywanie zadań 

 

III. Zasoby i materiały 

1. materiały informacyjne z zadaniami 

2. układ okresowy pierwiastków chemicznych 

3. zeszyt 

4. długopis 

5. kalkulator 
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IV. Procedura 

1. Wprowadzenie 

a. nauczyciel wyjaśnia cel lekcji - umiejętność obliczenia masy 

molowej związków chemicznych o ich wzorach chemicznych 

b. nauczyciel wyjaśnia uczniom zadania do wykonania na lekcji 

 określić rodzaj atomu we wzorach chemicznych 

 określić liczbę atomów we wzorach chemicznych  

 obliczyć masę molową związków chemicznych 

a. nauczyciel aktualizuje tematy,poprzednio wyjaśnione  

 oznaczanie symboli i nazw pierwiastków chemicznych według 

układu okresowego pierwiastków 

 określanie liczby atomów na podstawie układu okresowego 

pierwiastków 

 wyznaczanie względnej masy atomowej za pomocą układu 

okresowego pierwiastków 

2. Przebieg pracy 

a. oznaczanie liczby atomów we wzorach chemicznych  

 nauczyciel wyjaśnia zasadę określania liczby atomów we 

wzorach chemicznych 

 nauczyciel wyjaśnia przykład zadania 

 napisanie podanego wzoru chemicznego  (H2O) 

 wyjaśnienie rodzajów i liczby atomów (2 atomy wodoru i 1 

atom tlenu) 

 wykonywanie zadań (patrz Zadanie nr 1 w załączniku) 

o wykonywanie zadań w parach 

o nauczyciel sprawdza i poprawia błędy 

o w razie błędów poprawia je i pisze poprawny przykład  

3.  Obliczanie masy molekularnej 

a. nauczyciel wyjaśnia rodzaj i jednostki miary masy molowej 

b. nauczyciel wyjaśnia przykład zadania (oblicz masę 

cząsteczkową cząsteczki wody!) 

 pisanie podanego wzoru chemicznego(H2O ) 

 wyjaśnienie rodzajów i liczb atomowych (2 atomy H i 1 atom 

O) 
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 znalezienie względnych mas atomowych (przy 

H = 1 i przy O = 16) 

 dodawanie i mnożenie względnych mas atomowych z 

uwzględnieniem liczby atomów we wzorze (M H2O
 = (1*2) + 

16 = 18 g/mol ) 

 zapisanie odpowiedzi (masa cząsteczkowa cząsteczki wody 

wynosi 18 g / mol) 

c. wykonywanie zadań (Zobacz zadanie 2 w załączniku) 

 wykonanie zadania 

 nauczyciel sprawdza i poprawia błędy 

 o w razie błędów poprawia je i pisze poprawny przykład 

4. Wyniki i ocena 

a. samoocena uczniów pod kątem zrozumienia tematu 

b. wyjaśnienie niejasnych przypadków 

c. otrzymanie pracy domowej 

 

V. Załącznik 

1. Zadania do rozwiązania 

2. Algorytm do obliczenia masy cząsteczkowej 
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Załącznik 1 

Ustalenie liczby atomowej 

 Określić rodzaj i liczbę atomów w podanych wzorach chemicznych! 

1) Cl2 

2) CO2 

3) N2O5 

4) H2SO4 

5) Al(OH)3 

6) K2CO3 

7) Fe3(PO4)2 

 

Obliczanie masy cząsteczkowej 

Obliczyć masę cząsteczkową dla podanych związków! 

1) O2 

2) HCl 

3) SO3 

4) P2O5 

5) Ba(OH)2 

6) Na2SO4 

7) Ca3(PO4)2 

8) Mg (NO3)2 
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 Algorytm obliczania masy cząsteczkowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tak nie 

Koniec 

63,55+32,06 = 

95,61 

63,55+2*35,45

=134,45 

Start 

Nazwa związku 
chemicznego 

Brak indeksu 
w związku 
(e.g., CuS) 

Policz masę 

cząsteczkową 

pierwiastków  

Cu+S 

 

Masę cząsteczkową 

pierwiastków mnoży się 

przez wskaźnik  

Cu+2*Cl 
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