
Objaśnienia skrótów: PN – Portal Nauczyciela, PU – Portal Ucznia, ZL – ZamKor Laboratorium

Jak pracować z materiałami ZamKoru?

Problem Rozwiązanie

Chcesz pracować 
zgodnie z naszym programem 
nauczania i edytować go, 
dostosowując do możliwości 
swoich uczniów?

Wykorzystaj:
PN → Gimnazjum → Materiały do realizacji pakietu Świat fizyki →

 y Program nauczania wraz z planami wynikowymi
 y Wymagania na poszczególne oceny
 y Szablony sprawozdań

Poradnik dla nauczycieli, cz. 1, Ogólny komentarz do podstawy programowej

Chcesz, by Twoje lekcje były 
atrakcyjne i efektywne?

Wykorzystaj:
Podręcznik  Zeszyty przedmiotowo-ćwiczeniowe  Filmy dydaktyczne  Zestawy 
doświadczalne
PN → WHITEBOARD (materiały multimedialne) 
PN → Gimnazjum → Karty pracy, foliogramy
PU → Wykaz imion i nazwisk fizyków wraz z odmianą i poprawną wymową
ZL → Symulacje zjawisk i doświadczeń

Chcesz sprawdzać 
wiedzę i umiejętności 
uczniów po opracowaniu 
każdego rozdziału lub
z jeszcze dłuższego 
okresu?

Wykorzystaj:
Projekt Z ZamKorem do egzaminu (arkusze do badania wyników nauczania) 
PN → Gimnazjum →Materiały do realizacji pakietu Świat fizyki →

 y Sprawdziany jedno- i wielostopniowe
 y Edytowane testy Sprawdź swoją wiedzę z podręcznika
 y Generator sprawdzianów (nowy)

Masz uczniów, których trzeba 
bardzo często kontrolować?

Wykorzystaj:
PN → Gimnazjum → Materiały do realizacji pakietu Świat fizyki →

 y Sprawdziany służące bieżącej kontroli
 y Zadania do tworzenia sprawdzianów
 y Generator sprawdzianów (nowy)
 y Karty pracy

Chcesz wykonywać
z uczniami doświadczenia 
obowiązkowe i inne proste 
i ciekawe doświadczenia?

Wykorzystaj:
Podręcznik  Zeszyty przedmiotowo-ćwiczeniowe  Zestawy doświadczalne  
Filmy dydaktyczne (na płytach DVD) →

 y Doświadczenia Wojciecha Dindorfa
 y Doświadczenia Juliusza Domańskiego

ZL → Doświadczenia Juliusza Domańskiego  Inne propozycje doświadczeń 
uczniowskich

Masz uczniów szczególnie 
zainteresowanych fizyką?

Wykorzystaj:
Bibliotekę nauczyciela fizyki. Zeszyt 6., Praca z uczniem zdolnym  Zbiór
zadań: Wojciech Kwiatek, Iwo Wroński, Zbiór zadań wielopoziomowych  Zbiór zadań: 
Henryk Kaczorek, Testy z fizyki dla uczniów gimnazjum  Zadania konkursowe,
Lwiątko 2003–2009  PU → Nowy egzamin gimnazjalny → Materiały do utrwalania 
i rozszerzania wiedzy  Zadania z fizyki wraz z rozwiązaniami



Adres naszego serwisu z fizyki: fizyka.zamkor.pl

Jak pracować z materiałami ZamKoru?

Problem Rozwiązanie

Szukasz pomysłów
na interesujące i rozwijające 
zadania domowe?

Wykorzystaj:
Podręcznik  Zeszyty przedmiotowo-ćwiczeniowe  Zbiór zadań: Andrzej Kurowski, 
Jolanta Niemiec, Świat fizyki. Zbiór prostych zadań
PU → Nowy egzamin gimnazjalny → Materiały do utrwalania i rozszerzania wiedzy →
→ Zadania z fizyki wraz z rozwiązaniami
ZL → Doświadczenia Juliusza Domańskiego, Symulacje zjawisk i doświadczeń

Chcesz dobrze przygotować 
swoich uczniów do egzaminu 
gimnazjalnego?

Wykorzystaj:
Rozdział 12 podręcznika  Zbiór zadań: Adam Blokesz, Barbara Sagnowska,
Fizyka. Szybkie i niezawodne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego  Projekt
Z ZamKorem do egzaminu (arkusze do badania wyników)  Aplikację ZamKorek
do porównywania wyników swoich uczniów z wynikami ogólnopolskimi  Próbę
Generalną (egzamin próbny z ZamKorem)  PU → Nowy egzamin gimnazjalny

Chcesz powiadomić 
rodziców o wymaganiach
i trudnościach ucznia oraz 
zaproponować pomoc?

Wykorzystaj:
PU → Nowy egzamin gimnazjalny →

 y Program Naprawczy
 y Obowiązkowe doświadczenia fizyczne (filmy i karty pracy)
 y Pozostałe materiały

Masz uczniów ze specjalnymi 
problemami edukacyjnymi?

Wykorzystaj:
 y Podręcznik Świat fizyki z bliska  PN → WHITEBOARD (multimedia)

Szukasz pomysłów na 
projekty uczniowskie?

Wykorzystaj:
Doświadczenia domowe z podręcznika i doświadczenia z zeszytów przedmiotowo- 
-ćwiczeniowych  Bibliotekę nauczyciela fizyki. Zeszyt 4.,  Metoda projektów i inne 
metody aktywizujące  Elementy multimedialnego kursu z fizyki i kursu Fizyka
w przyrodzie (platforma.edu.pl)  PU → Kartki z historii fizyki, Ciekawe artykuły  
ZL → Wirtualne obserwacje astronomiczne  PN → Poradnik dla nauczycieli, cz. 1 i 3, 
artykuły Marty Dyby

Chcesz się dokształcać? Wykorzystaj:
Multimedialny kurs fizyki (platforma.edu.pl) 


