
A jednak za późno. ALARM!! 

 

      Wygląda tak jakby  ktoś sobie zakpił. Zakupiłem wczoraj trzy podręczniki 

fizyki: dwa Nowej Ery i jeden WSiPU.  Nie przeczytałem całości szczegółowo – 

podobnie jak sześciu recenzentów ministerialnych ( po trzech na wydawnictwo). 

      Ale stwierdzam z całą odpowiedzialnością, że wszystkie wytknięte przed 

dziesięcioma miesiącami błędy zostały udostępnione tysiącom uczniów 

w podręcznikach  przystosowanych  do nowych podstaw programowych, dla 

zreformowanej szkoły. 

     Dowiadujemy się z nich, że kierownica motocykla jest (w czasie jazdy!!) 

w spoczynku względem motocyklisty*,  że deska jest źródłem siły tarcia 

statycznego, która to siła wprawia klocek w ruch **, że stojąc na jednej nodze 

możemy pchać ziemię do tyłu i wtedy wystąpią w tym samym miejscu dwie siły 

tarcia, a jak popchamy szafę to tylko jedna ***. 

     Dziesiątki zadań bez konkluzji,  doświadczenia obowiązkowe (domowe) jak 

nie z kolejką, to z samochodzikami – na ogół z klockami drewnianymi i to 

z haczykiem, niektóre zupełnie nonsensowne jak np ze sprawdzaniem Prawa 

Pascala ****. 

     Podręczniki niechlujnie zredagowane np. bez indeksu (250 stronicowy 

WSiP) a jak jest to np. pod T  3 hasła:  Thomson , tor,  trzecie prawo Keplera,  - 

a  np.  „tarcie” nie wymienione  mimo tego o czym wyżej.  

 

    Na  wrześniowym Kongresie Nauczycieli Fizyki  w Łodzi  kilka 

merytorycznych błędów „potępiłem”  jako przykłady „kitów” w wystąpieniu pt 

„Hity, Mity i Kity  w polskich oi obcych podręcznikach fizyki” . Przyjęte to 

było wielkim aplauzem. Ani jednej uwagi, że nie mam racji.  I co z tego? 

  Ostrzegałem przed błędami na łamach „Mojej Fizyki”. 

 

    Teraz jestem gotowy na spotkanie „przy okrągłym stole” z P.T. 

Recenzentami, Autorami i Wydawcami wspomnianych podręczników zanim  

ukażą się następne tomy. Zanim nie będzie za późno.  

    Przecież dobrze się znamy i nawet się lubimy.  

 

                                                                                    Wojciech Dindorf  

  

 

 
* s 46 Zrozumieć fizykę  1 – Nowa Era 

** s  119  Fizyka  1 - WSiP 

         *** s 10  Odkryć fizykę – Nowa Era 

         ****  s  191  Fizyka 1 - WSiP 


