


TOMASZ GRECZYŁO – od 18 lat łączy obowiązki nauczyciela akademickiego – Zakład 
Nauczania Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego – z pracą w szkołach różnych etapów 
edukacyjnych jako nauczyciel mianowany. Obecnie pracuje w SP. Jest współautorem 
aktualnej podstawy programowej fi zyki do wszystkich etapów nauczania 
– w tym do SP, współorganizuje konferencje i warsztaty, szkoli nauczycieli i współrealizuje 
różne projekty edukacyjne. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych 

i dydaktycznych, m.in. dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej oraz scenariuszy lekcji dla 
SP. Prowadzi blog: warsztatpracynauczycieli.blogspot.com. 

DOMINIKA PILAK-ZADWORNA – nauczyciel mianowany z 7-letnim doświadczeniem. A
Obecnie pracuje w szkole podstawowej, technikum oraz szkole policealnej (studium 
medyczne). Współautorka i prowadząca różne projekty edukacyjne, np. EFS 
„Inkubator Młodych Talentów” (szkoła podstawowa), „Kącik małego odkrywcy” 
(zajęcia edukacyjne metodą Inquiry Based Learning dla dzieci w wieku 3–6 lat). g

KARINA MULARCZYK-SAWICKA – absolwentka fi zyki na Uniwersytecie Wrocławskim. A
Nauczyciel dyplomowany (23 lata doświadczenia), przez wiele lat pracowała w LO. 
Autorka programów autorskich do klasy inżynierskiej (mat-fi z-ang) w jednym 
z wrocławskich liceów. Jest doświadczonym egzaminatorem maturalnym, weryfi katorem, 
przez wiele lat przewodniczyła zespołowi egzaminatorów. Współpracowała z OKE we 
Wrocławiu jako ekspert, sędzia kompetentny, a z CKE jako arbiter. Jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Tutor. 

GRZEGORZ F. WOJEWODA – nauczyciel dyplomowany, od ponad 30 lat pracujący A
w bydgoskich liceach, gimnazjach, technikum oraz szkole zawodowej. Jest 
egzaminatorem maturalnym, przewodniczącym zespołu egzaminatorów, był przez 
wiele lat doradcą metodycznym dla nauczycieli fi zyki. Współpracował też jako ekspert 
z Centralną Komisją Egzaminacyjną, tworząc zadania egzaminacyjne. Jest współautorem 
cyklu podręczników WSiP do liceum (zakres podstawowy), przygotowuje też dla WSiP 
materiały edukacyjne (poradniki dla nauczycieli, arkusze egzaminacyjne, zadania do generatora 
sprawdzianów).

Autorzy cyklu „Sposób na fizykę”

Wasz głos jest dla nas decydujący
– publikacje tworzymy na podstawie opinii 
nauczycieli i uczniów. 

Doceniamy, wspieramy i ułatwiamy 
pracę w edukacji – mamy bogatą ofertę 
uzupełniającą, organizujemy szkolenia 
i konferencje. 

Jesteśmy otwarci na rozmowę – czekamy 
na kontakt za pośrednictwem Konsultantów 
edukacyjnych, Doradców merytorycznych, 
Konsultantów Telecentrum i naszych mediów 
społecznościowych.

Mamy doświadczenie i jesteśmy otwarci 
na nowe pomysły – 78 lat znajomości rynku 
wydawniczego pozwala nam współpracować 
z najlepszymi: ekspertami, nauczycielami, 
praktykami, edukatorami i osobowościami 
ze świata mediów popularnonaukowych.

Nieustannie zmieniamy się na lepsze
– nowe produkty tworzymy, łącząc 
sprawdzone rozwiązania z najlepszymi 
trendami w edukacji.

Wykorzystujemy cyfrowe rozwiązania
– przygotowujemy multibooki, generatory
i plansze interaktywne. 

WSiP – Edukacja dla przyszłości!
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Nowe podręczniki WSiP
– zatwierdzone przez nauczycieli i uczniów!

NOWE PODRĘCZNIKI 
– DLACZEGO?

JAK DZIAŁALIŚMY? 
TWORZYLIŚMY Z PASJĄ!

Nowe podr czniki WSiP to odpowied  na zmieniaj c  si  rzeczywisto  szkoln
po ogólno wiatowej pandemii koronawirusa. Dwa lata nauki zdalnej zwi kszy y
ró nice mi dzy uczniami, dlatego tak wa na jest dzi edukacja w czaj ca i jej
misja stworzenia ka demu z uczniów warunków do rozwijania indywidualnego
potencja u zgodnie z jego poziomem rozwoju i predyspozycjami. Dostrzegli my 
wi c potrzeb  przygotowania narz dzi, metod i podr czników, które pozwol  
realizowa  zró nicowane potrzeby edukacyjne uczniów, ale równie  nowe potrzeby
emocjonalne, wynikaj ce z d ugotrwa ej izolacji.

Nowe podr czniki WSiP, uproszczone w formie przekazu, bogate w multimedia 
i elementy gra  czne, sprawdz  si  równie  w klasie niejednorodnej etnicznie, 
poniewa  umo liwiaj  prac  dzieciom s abo pos uguj cym si  j zykiem polskim.

Nowa oferta WSiP to wynik naszej pracy z ostatnich dwóch lat po wi conych
konsultacjom, obserwacjom i badaniom, w jaki sposób zmieni a si  szko a oraz jakie 
potrzeby maj  aktualnie nauczyciel, ucze  i rodzic. To setki godzin rozmów i paneli,
tysi ce ankiet i wywiadów. Jako pierwszy wydawca edukacyjny przeprowadzili my 
na tak olbrzymi  skal  badania terenowe – sp dzili my 600 godzin lekcyjnych
z 2600 uczniami oraz 100 nauczycielami w polskich szko ach podstawowych 
na rzeczywistych lekcjach z podr cznikami naszego wydawnictwa.

Praca nad now  ofert  przebiega a zgodnie z innowacyjn  metod  kreacji
produktów Design Thinking, ukierunkowan  na klienta i jego potrzeby, wpisuj c
si  doskonale w warto ci naszego wydawnictwa. Do wspó pracy zaprosili my nie 
tylko ekspertów z poszczególnych dziedzin, lecz równie  osoby, które na wskro  
znaj  rzeczywisto  szkoln : nauczycieli praktyków, popularyzatorów nauki, 
a tak e cenione osobowo ci internetowe prowadz ce warto ciowe i popularne
blogi oraz kana y edukacyjne. Dzi ki temu mo emy mia o powiedzie , e edukacja,
któr  tworzymy, jest edukacj  dla przysz o ci, z my l  o zmieniaj cym si  wiecie 
i zmieniaj cej si  szkole.
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W imieniu WSiP chcia abym tak e z o y  
podzi kowania wszystkim z Pa stwa, którzy 
uczestniczyli w naszych badaniach i kkonsultacjach, 
dziel c si  z nami swoim do wiadczenniem 
i cennymi uwagami!

Ma gorzata Simonidesi id
Dyrektor Dzia u Rozwoju Nowych Produktóww i Bada  WSiP

Wiemy, e poszli my we w a ciwym kkierunku
– wi kszo  badanych nauczycieli ii uczniów
deklaruje, e chce pracowa  z nowymmi 
podr cznikami WSiP, do czego
i Pa stwa gor co zach cam.

EFEKT?

Nasze podr czniki i wiczenia nadaj  podstawie programowej now
perspektyw : s  bogate w nowe tre ci i nowoczesne rozwi zania gra  czne.
Odnosz  si  do ycia codziennego uczniów, dzi ki czemu pozwalaj  na atwiejsze
i szybsze zrozumienie nieprze adowanego materia u. Wykorzystuj  sketchnotki,
infogra  ki, mapy my li, komiksy, nowoczesne zdj cia i wykresy. Ale przede wszystkim
odwo uj  si  do bliskich uczniom narz dzi ze wiata elektroniki i multimediów.

Dlatego w a nie drugie oblicze WSiP to oblicze cyfrowe. Równolegle do rozwoju
oferty publikacji papierowych rozwin li my i wdro yli my nowe podej cie 
do technologii w edukacji, do systemów i narz dzi – od znanych ju  na rynku
szkolnym multibooków, przez ró norakie aplikacje, po dedykowane rozwi zania 
i produkty na platformach edukacyjnych WSiP. Wydawnictwo, podobnieyjnych WSiP. Wydawnictwo, podobnie
jak ca y wiat wokó , przesz o z powwodzeniem transformacj  
cyfrow  w imi  edukacji dla przyszz o ci.

Nowe podr czniki WSiP wspieraj  nauczycieli w efektywnym 
prowadzeniu zaj – zgodnie z isttot  edukacji w czaj cej,
pozwalaj  na indywidualizacj  naucczania i u atwiaj  wszystkim
uczniom aktywne uczestnictwo w lekcji. Bogata obudowa
metodyczna i multimedialna odci a nauczyciela 
od konieczno ci poszukiwania koleejnych rozwi za
edukacyjnych na w asn  r k . Dzi ki kompozycji 
i sposobowi prezentacji informacjii nowe podr czniki 
WSiP wietnie sprawdz  si  równiee  w sytuacji, w której
sta by si  konieczny powrót do nauki zdalnej.

Sposób na fi zykę – NOWA oferta 2023
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Poznaj wyj tkowo skuteczny sposób óby sposóbób
na nauczanie  zyki!

NOWA oferta

Zmieniamy się  

PODR CZNIK ZESZYT WICZE ZBIÓR ZADA

Działamy po NOWEMU

NOWOŚĆ

2023

• ZBUDOWALI MY zró nicowane zespo y autorskie, w sk ad których wchodz
uznane autorytety, nauczyciele praktycy i cenione osobowo ci internetowe.

• PRZEPROWADZILI MY wieloetapowe badania w szko ach podstawowych.

• UWZGL DNILI MY w koncepcji cyklu edukacj  w czaj c .

• ZASTOSOWALI MY w opracowaniu podr czników metod  pracy Design Thinking,
dzi ki której jeszcze lepiej odpowiadamy na aktualne potrzeby nauczycieli i uczniów.
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 DLA WAS!

Sposób na fi zykę – NOWA oferta 2023

NOWE możliwości kontaktu

Materia y wspieeiieeraj ce nauczyzyzycicielelaa ii uczniaia: :
   generator sspprawdzianóww,w, kkkartkówek i kart pracy

   nowy multulttiibook z annimimmaca jami,  lmami i zadaniami inteeraraktywnymi

   Laboratotororium z  lmlmamami i do wiadczeniami interaktywnymmiy y

   wiczeneniaa innterakaktyywwne

   cyfrowwee odzwiieerciieedlenia podr cccznznikików

Jeszcze WIĘCEJ
materiałów interaktywnych

• Eksperckie wizyty Doradców 
merytorycznych WSiP w szko ach

• Rozbudowana sie  Konsultantów
edukacyjnych WSiP

• Wysy ki materia ów testowych do szkó

• Wi cej Konsultantów 
Telecentrum, dost pnych pod
numerem infolinii: 801 220 555

• Dedykowana skrzynka e-mailowa:  
nowa.ofertaSP@wsip.pl 

NOWO !
Innowacyjny 

multibook
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• Wyj tkowa okazja, aby pozna  autorów nowego cyklu
oraz porozmawia  z Konsultantami edukacyjnymi i Doradcami
merytorycznymi.

• Pakiety konferencyjne dla uczestników, a w nich NOWE materia y
edukacyjne do  zyki na rok szkolny 2023/2024.

• Szczegó y i rejestracja na stronie: konferencjesp.wsip.pl.

WSiP 
bliżej WAS!

KONFERENCJE STACJONARNE W CAŁEJ POLSCE

E-KONGRES FIZYCZNY 

• Prezentacja NOWO CI wydawniczych na rok szkolny 2023/2024.

• Nowa oferta do fizyki, go cie specjalni, merytoryczne wyk ady, 
certyfikat uczestnictwa i materia  szkoleniowy dla
zarejestrowanych uczestników.

• Szczegó y i rejestracja na stronie: 
wsip.pl/e-spotkania/kongres-nowa-oferta-2023-szkola-podstawowa.  
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Bądźmy w kontakcie!

CYKLICZNIE WYSY AMY 
NEWSLETTERY
z najnowszymi informacjami
na temat naszych produktów.

NAJISTOTNIEJSZE 
INFORMACJE O WIATOWE
wysy amy w formie
wiadomo ci SMS.

NASI KONSULTANCI 
TELECENTRUM s u  wsparciem 
i s  zawsze do Waszej dyspozycji 
pod nr. telefonu: 801 220 555.

KONSULTANCI
EDUKACYJNI I DORADCY 
MERYTORYCZNI WSiP ch tnie
opowiedz  o nowej ofercie.

B D  CZ CI
SPO ECZNO CI WSiP – do cz
do naszych grup na Facebooku.

Masz pytania o now  ofert ? 
Napisz do nas na adres:  
nowa.ofertaSP@wsip.pl.

Sposób na fi zykę – NOWA oferta 2023

!
Aktualne dane
to gwarancja skutecznego
kontaktu z nami! 

Wype nij O wiadczenie
i b d  na bie co.
Szczegó y na stronie 46.
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Nowy cykl zatwierdzony 
przez nauczycieli i uczniów!

• MOTYWUJE i WSPIERA uczniów w zdobywaniu wiedzy.
• ZACH CA do eksplorowania  zyki.A
• U ATWIA prac  nauczycielom.

Podr cznik wzbudzi  ogromne 
zainteresowanie w ród uczniów 
i – ku mojemu sporemu zaskoczeniu – 
zmotywowa  ich do pracy podczas lekcji.

Opinia
z badań

PODR CZNIK ZESZYT WICZE

NOWOŚĆ

2023

W 2022 roku nauczyciele i uczniowie
z kilkunastu szkó  podstawowych
w Polsce przetestowali, podczas
rzeczywistych lekcji szkolnych, nowy 
podr cznik i zeszyt wicze  do  zyki. 
Dzi kujemy wszystkim, którzy 
wzi li udzia  w badaniach!

BADANIA TERENOWE!
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DO WIADCZALNIE
Dzi ki ró norodnej 

palecie 
eksperymentów 

zaproponowanych 
w podr czniku

pomagamy uczniom
w poznaniu

i zrozumieniu  zyki.

NOWOCZE NIE
Aby skutecznie dotrze

do wspó czesnych 
nastolatków, stawiamy
na innowacyjn  form  
przekazu i odwo ujemy 

si  do najnowszych
technologii.

SYNTETYCZNIE
Krótki i rzeczowy 

przekaz oraz modu owa
koncepcja podr cznika

sprawiaj , e jest on
odbierany przez uczniów

jako przejrzysty, atwy 
i przyjazny.

DLA KA DEGO
W czamy 

w nauczanie uczniów 
o ró nych potrzebach 
edukacyjnych, dzi ki 

czemu ka dy ucze  ma 
szans  na sukces.

Ka demu pomagamy
osi gn  sukces na miar

jego mo liwo ci.

PRZYST PNIE
J zyk przekazu 

i sposób przedstawienia 
zagadnie

dostosowali my 
do mo liwo ci
percepcyjnych
wspó czesnych 
nastolatków. 

AKTYWNIE
Zach camy m odzie

do poszukiwania 
dodatkowych
róde  wiedzy

i samodzielnego 
eksperymentowania.

WYBIERZ NASZ CYKL 
I UCZ FIZYKI…

POZNAJ AUTORÓW CYKLU „SPOSÓB NA FIZYKĘ”!

Tomasz 
Greczyło

Karina  
Mularczyk-Sawicka

Dominika 
Pilak-Zadworna

Grzegorz F. 
Wojewoda

Szczegó owe 
informacje o autorach 

zamie cili my 
na III stronie ok adki.

Sposób na fi zykę – NOWA oferta 2023
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W PORADNIKU 
NAUCZYCIELA 
ZNAJDZIESZ:

W poradniku nauczyciela 
bardzo podoba mi si  
jego zawarto , czyli 
czytelne i wyj tkowo trafne 
wskazówki metodyczne,
precyzyjne instrukcje 
wykonania do wiadcze ,
a tak e podpowiedzi, jakie 
dodatkowe materia y 
pomog  uatrakcyjni  
lekcj .

PORADNIK NAUCZYCIELA

Wspieramy Cię!

• wskazówki metodyczne do poszczególnych tematów;
• pomys y na dodatkowe do wiadczenia i zadania;
•  praktyczne rady, jak pracowa  z uczniami zdolniejszymi oraz tymi, którzy wymagaj  

wi kszego wsparcia;
• informacje dotycz ce realizacji poszczególnych punktów podstawy programowej;
• wykaz akcesoriów potrzebnych do przeprowadzenia do wiadcze ;
• odpowiedzi do zada  z podr cznika i zeszytu wicze ;
• propozycje dodatkowych materia ów dydaktycznych, które urozmaic  lekcje.

Opinia
z badań

Dost pny 
równie  w wersji 
elektronicznej!

NOWOŚĆ

2023
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Sposób na fi zykę – NOWA oferta 2023

Nowoczesna obudowa w postaci multibooka, generatora oraz wicze  interaktywnych
to odpowied  na now  rzeczywisto  szkoln , zmienion  przez 2 lata nauki zdalnej.

Z MYŚLĄ O TOBIE!

Nowy multibook:
• animacje
•  lmy 
• zadania interaktywne

Generator: 
• 600 zada  do 

przygotowania 
kartkówek, 
sprawdzianów 
lub kart pracy, 
z mo liwo ci  
indywidualizacji

• oszcz dno  czasu 
i profesjonalne 
wsparcie 

Kompleksowe roozwi zania do nauki  zyki!
• dokumentacja mmetodyczna
• diagnozy przedmiotowe
• generator sprawwdzianów, kartkówek i kart pracy
• wiczenia interaaktywne
• Laboratorium z  lmami i do wiadczeniami interaktywnyymi
• plansze interakttywne
• cyfrowe odzwieerciedlenia podr czników

SPRAWDZIAN NR 1

1.  Uczniowie do dwóch kubków o takim samym kszta cie, wykonanych z metalu i ceramiki, nalali tak  sam  
ilo  gor cej wody z czajnika. Za pomoc  dwóch termometrów badali zale no  temperatury wody
w kubkach od czasu.
Wybierz stwierdzenie A albo B oraz jego uzasadnienie 1. albo 2.

Stwierdzenie

poniewa

Uzasadnienie

A. Temperatura wody w porcelanowym
kubku b dzie mala a szybciej.

1. metal jest dobrym przewodnikiem ciep a.

B. Temperatura wody w metalowym
kubku b dzie mala a szybciej.

2. ceramika jest dobry przewodnikiem ciep a.

IMI  I NAZWISKO: PUNKTY OCENA GRUPA

KLASA: p./ p. A

1.
-

2. -

-
1/3

2/3

3.

4. 1/3

-

5. -
2/3

6.
7.

-

1.

2.

15. 39

15.

-

-

Ryc. 15.1. 

1. -

2. -

Zbadaj to sam!

Czyli powiedzenie, że ciała lżejsze pływają, 
a cięższe toną, jest bez sensu! Przecież

statki mają ogromne masy astatki mają ogromne masy, a pływają!pływają!

Jeżeli jedno ciało jest lżejsze, a drugie 
cięższe, to znaczy, że mają różne masy?ę ąę ą

No tak…

II. 38

NOWOŚĆ

2023
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PRZYSTĘPNIE
Fizyka

II

Postawili my na atr atrakcyjne i nowoczesne
rozwi zania gragra  czne oraz j zyk dostosowany
do wieku ucucznia!

NA DOBRY POCZ TEK

Ka dy dzia  rozpoczyna si  stron  dzia ow , na której znajduj  si pytania dotycz ce
zagadnie  omawianych w danym dziale oraz ilustracja przedmiotu doskonale znanego uczniom
z ycia codziennego. Dzi ki temu ucze  bez problemu jest w stanie dowiedzie  si , o jakich zjawiskach
i prawach  zycznych b dzie si  uczy  w ka dym z dzia ów. A to wzbudza jego zainteresowanie
i zach ca do zdobywania wiedzy. 

KRÓTKIE MODU Y

Struktura podr cznika jest oparta na krótkich modu ach, co u atwia uczniom przyswajanie
materia u. Ka dy z modu ów pe ni jasno okre lon  funkcj  – ich przekaz jest czytelny i motywuje 
do dzia ania, np. „Zbadaj to sam!”, „Rozgl daj si  wokó !” czy „Dowiedz si  wi cej!”.
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Jestem pod wra eniem komiksów, nawi zuj cych do sytuacji z ycia codziennego, 
oraz klarownie przedstawionych i opisanych schematów, wykresów i infogra  k.

14.

-

-

-

pc = pa + p Ryc. 14.1.

ż óBert, kupiłam duży słój na wodę. Gdy jest ż óż ó
pełen, przez kranik płynie szybki strumień.
Ale gdy wody jest mało, wypływa powoli.

Im wyższy
poziom wody, tym 
większe wywiera

ona ciśnienie. Od razu 
przypomniały mi się
stare wieże ciśnień!

II. 30 1. 
2. 
3. 
4. 

ZJAWISKA CIEPLNE8

M ODZIE OWE KOMIKSY

Ich bohaterami s  rówie nicy 
siódmoklasistów – Kminka i Bert, z którymi
uczniowie mog  si  uto samia . S  oni
ukazywani w ró nych sytuacjach z ycia
codziennego. U wiadamiaj  nam, e 
 zyka jest wsz dzie, a jej prawa mo emy 

zaobserwowa  nawet w najprostszych 
czynno ciach czy dzia aniach, które
wykonujemy.

CZYTELNY PRZEKAZ

Nawet najbardziej skomplikowane 
tre ci wyja niamy prostym i obrazowym
j zykiem. Aby maksymalnie u atwi  
zrozumienie i przyswojenie omawianych
zagadnie , bardzo cz sto posi kujemy si  
atrakcyjnymi dla ucznia, nowoczesnymi 
przyk adami, które dodatkowo staramy si
zilustrowa  w czytelny sposób. W tym celu
wykorzystujemy schematy i infogra  ki.

Opinia
z badań

Sposób na fi zykę – NOWA oferta 2023
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DOŚWIADCZALNIE
Fizyka

Proponujemy ró norodne do wiadczenia, 
które nauczyciel mo e bez problemu wykona  ciel mo e bez problem
w szkole, a ucze  – samodzielnie w domu!a ucze  – samodzielnie w dom

15.

-

-

Ryc. 15.1. 

1. -

2. -

Zbadaj to sam!

Czyli powiedzenie, że ciała lżejsze pływają, 
a cięższe toną, jest bez sensu! Przecież

statki mają ogromne masy astatki mają ogromne masy, a pływają!pływają!

Jeżeli jedno ciało jest lżejsze, a drugie 
cięższe, to znaczy, że mają różne masy?ę ąę ą

No tak…

II. 38

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.

4.

5.

SPOSÓB DIY

W nowym cyklu proponujemy
eksperymenty oparte na metodach
do wiadczalnych z wykorzystaniem DIY
(do it yourself), aby nauczyciel, który nie maff
do dyspozycji pracowni  zycznej by  w stanie
przeprowadzi  je podczas lekcji w szkole, za
ucze  móg  samodzielnie wykona  je w domu.

PRECYZYJNE INSTRUKCJE

Zanim ucze  samodzielnie wykona 
do wiadczenie wymagane w podstawie 
programowej, mo e krok po kroku 
prze ledzi  przebieg eksperymentu
w podr czniku. W module „Zbadaj to 
sam!” proponujemy wykonanie ró nych 
eksperymentów i dajemy szczegó owe
wskazówki, jak nale y je przeprowadza .



15

Bardzo podoba mi si  du y wybór 
do wiadcze , dostosowanych do tematu
lekcji. Co wa ne, wi kszo  z nich
naprawd  mo na wykona , pos uguj c si
przedmiotami, które s  w zasi gu r ki.

1.

2.

3.

4.

5.

Termometry i pomiar temperatury

1.

2. P

3.
4.
5.

6. TTT TTT m

7.

= 
Q
· T

Q = P ·

TT T =T TTT TTT .

8.

FirmFirmFirmrmFirmFirma Sa S.a S.a S A.AAA

ul. ulul. ul. ul. ul KlonlKlonKlonKlKlonnnnnowa oowa owa owaowa oo 195,1919519195,,, WaWaWarszarszarszzawawawa

NrNrNrNrNr ZVCZVCVCZVZVCZZVC305S30305S305S305S30330 SST/01T/01T/01T/01T/T/  rrr FD:FD:D: 960960609 1111

230230230230300003002 V  ~V  ~V  ~V ~VV  ~VVV ~ 50 50 50 50 50505 Hz Hz Hz HHz 2626262 00-300-300--33100 1000 WWWW

ZRÓ NICOWANE 
DO WIADCZENIA

W ród bogatej palety do wiadcze
znajduj  si  eksperymenty 
o zró nicowanym poziomie 
trudno ci, zarówno do wykonania
indywidualnie, jak i w grupach.
Dzi ki nim ucze  mo e dostrzec
 zyk  wsz dzie – w kuchni, na 

podwórku, w parku.

OSWAJANIE Z METOD  NAUKOW

Polecenia do do wiadcze  
skonstruowali my w taki sposób, aby 
kszta towa  w uczniach sposób my lenia
zgodny z metod  naukow : zach camy
do formu owania hipotez, do wiadczalnego 
ich wery  kowania i wyci gania wniosków.

Opinia
z badań

Sposób na fi zykę – NOWA oferta 2023
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NOWOCZEŚNIE
Fizyka

alnymi trPod amy za aktua
nujemy iw edukacji i propon
ania!podej cie do naucza

Aha, 
czyli lód się topi,

gdy go ogrzewamy,
a woda zamarza, gdy 

ją ochładzamy.

Bert, a skąd 
woda wie, czy ma  

zamarzać, albo lód −
czy się topić, skoro

mają taką samą 
temperaturę 

0 °C?

To zależy od tego, czy
dostarczamy energię,

czy ją odbieramy.

ZJAWISKA CIEPLNE

ATRAKCYJNA SZATA GRAFICZNA

Przygotowuj c nowy podr cznik, zadbali my 
o atrakcyjn  wizualnie i blisk  wspó czesnym nastolatkom
szat  gra  czn . Zawiera ona elementy uznawane zarówno
przez uczniów, jak i nauczycieli za nowoczesne i u atwiaj ce
zrozumienie prezentowanych tre ci, mi dzy innymi: aktualne 
i realistyczne zdj cia, du e infogra  ki, czytelne schematy, 
komiksy, kolorowe wykresy, tabele, piktogramy.

rendami
nnowacyjne 
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ku zosta y pokazaneW podr cznik
ietne przyk ady naprawd  wi
zi ki takim konkretomz otoczenia. Dz
iej „ api ”  zyk .dzieciaki szybci

J
·

J
·

J
·

2.00

10 ºC
8 ºC
6 ºC
4 ºC
2 ºC
0 ºC
–2 ºC
–4 ºC

00 10.00 12.00 14.00 16.004.00 6.00 8.0 18.00 20.00 22.00

9

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

W podr czniku bardzo cz sto
nawi zujemy do najnowszych osi gni
nauki i technologii. Chcemy zaszczepi
w uczniach pasj  do  zyki i pokaza  im jej 
niesamowite oblicze.

FIZYKA W CODZIENNYM YCIU

Zawarte w podr czniku liczne nawi zania do przedmiotów i sytuacji z ycia codziennego
dowodz , e  zyka jest wokó  nas. W ten sposób pokazujemy uczniowi, e nauka  zyki ma sens, 
poniewa  z wiedzy, któr  zdob dzie teraz, b dzie korzysta  w dalszym yciu.

Opinia
z badań

Sposób na fi zykę – NOWA oferta 2023



18

AKTYWNIE
Fizyka

Zach camy uucznia do samodzielnych
eksperymenentów i pog biania wiedzy!

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5000

TROPOSFERA
0 do 12–18 km

TERMOSFERA
od 80 do 800 km

STRATOSFERA
12 do 50 km

strefa ozonowa

MEZOSFERA
od 50 do 80 km

km

150 km

6400 km

Atmosfera Ziemi

wprawdzie do 150 km nad po-
-

-

-
-

-

-

-

12. 21

„DOWIEDZ SI  WI CEJ!” 

To zaproponowany przez nas modu  
z ciekawostkami wykraczaj cymi poza
obowi zuj c  podstaw  programow . Jego
celem jest zaciekawienie uczniów i zach cenie 
ich do samodzielnego poszukiwania wiedzy.

Tekst popularnonaukowy

a)

b)

1. P F

P F

P F

P F

P F

2.

a.

b.

3. 
J

4.
J

A. B.

ZJAWISKA CIEPLNE

TEKSTY POPULARNONAUKOWE

Stanowi  doskona e
uzupe nienie wiedzy wymaganej
w podstawie programowej. 
Powi zane z nimi dodatkowe zadania
pozwalaj  nie tylko na utrwalanie
zdobytej wiedzy z zakresu  zyki,
lecz tak e na doskonalenie szeroko
poj tej umiej tno ci czytania
ze zrozumieniem.
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P F

P F

P F

P F

P F

20 °C

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

0 °C

A B

NAZWA SYMBOL

( )
TOPNIENIA TOPNIENIA

( )

ZJAWISKA CIEPLNE

RÓ NORODNE ZADANIA

Zarówno w podr czniku, jak i w zeszycie wicze  proponujemy ró nego typu 
zadania o zró nicowanym stopniu trudno ci, pozwalaj ce nauczycielowi na 
indywidualizacj  nauczania. S  w ród nich: standardowe zadania obliczeniowe,
zadania koncepcyjne, kontekstowe, a tak e zadania wymagaj ce od ucznia poszukiwania 
dodatkowych informacji.

Dodatkowa pula zada  
dost pna w nowym 
zbiorze zada , 
skorelowanym 
z cyklem! W ród nich:
• wi zki zada , 

odwo uj ce si  do 
fragmentów tekstów 
popularnonaukowych;

• zadania zamkni te 
ró nego typu;

• zadania do wiadczalne.

Sposób na fi zykę – NOWA oferta 2023

Moim zdaniem jedn
z najmocniejszych
stron tego podr cznika
s  zadania – 
urozmaicone

ym stopniu i o ró nym stopn
rudno ci. trudno

Opinia
z badań

Zbiór
zada
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NOWY KIERUNEK 
W O WIACIE
Przy opracowaniu nowych 
podr czników i ich 
obudowy, uwzgl dnili my 
nie tylko now  
rzeczywisto ,
w której znale li si
uczniowie i nauczyciele, 
lecz tak e kierunki
wskazywane przez
polityk  o wiatow
pa stwa. Dlatego nasz 
nowy cykl pomaga 
wdra a do codziennej
pracy elementy edukacji
w czaj cej.

DLA KAŻDEGO
Fizyka

W czamy w nauczanie uczniów z ró nymi 
potrzebami edukacyjnymi.

PRAKTYCZNE NARZ DZIA
W nowym cyklu indywidualizacj  nauczania wspieraj :

• zadania o ró nym stopniu trudno ci;
•  bogata paleta urozmaiconych do wiadcze ;
•  czytelne schematy, infogra  ki, tabele i wykresy;
• j zyk dostosowany do wspó czesnego ucznia;
• du a liczba pasjonuj cych ciekawostek dotycz cych

najnowszych osi gni  naukowych;
• komiksy u atwiaj ce zrozumienie zjawisk  zycznych;
• notatki gra  czne;
•  dodatkowe wskazówki metodyczne i komentarz

pedagoga;
•  zeszyt wicze ;
• zbiór zada ;
• generator z zadaniami o ró nym stopniu trudno ci.

My l , e w zale no ci 
od przyzwyczaje  
ucznia infogra  ki,
schematy i rysunki 
z przyk adami 

yjnymi oraz precyzyjnymi 
wyja nieniami bardzo wyja nienia
u atwiaj  nauk   zyki. 

Opinia
z badań
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a) b)

A

10 litrów 5 litrów500 ml

B C D

1000 ml

300 K

280 K

30 °C 10 °C

a)

b)

c)

d)

f)

a)

b)

A. B. C. D.

ZJAWISKA CIEPLNE

a)

b)

c)

a) b) c)

23Test powtórzeniowy V

A.

B.

C.

D.

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

A. B. C. D.

A.

B.

C.

D.

22 ZJAWISKA CIEPLNE

P F

P F

2 P F

P F

P F

A B
1 2

A 1

B 2

B

C

D

ZESZYT WICZE
Zawiera urozmaicone 

zadania o ró nym 
stopniu trudno ci oraz 
propozycje dodatkowych
do wiadcze  do 
samodzielnego wykonania 
przez ucznia w domu
(z zapisem obserwacji
oraz sformu owaniem 
wynikaj cych z nich
wniosków).

TESTY 
POWTÓRZENIOWE

Modu y testowe
z zadaniami odnosz cymi 
si  do ca ego dzia u, 
znajduj ce si  w zeszycie 
wicze  na ko cu

poszczególnych dzia ów,
umo liwiaj  uczniowi 
samodzielne sprawdzenie
swojej wiedzy
i umiej tno ci jej 
wykorzystania
w praktyce.

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA
Nie tylko podr czniki, lecz tak e zeszyty wicze  i zbiory zada , które przygotowali my w ramach nowego
cyklu, pomog  w codziennej indywidualizacji pracy z uczniami. Stawiamy na wsparcie i równomierny 
rozwój ka dego ucznia w klasie.

Sposób na fi zykę – NOWA oferta 2023
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SYNTETYCZNIE
Fizyka

Wszystkie zagadnienia omawiamy w sposób krótki i zwi z y.
Dzi ki temu podr cznik jest ciekawy, zach ca do nauki  zyki.

1.
-

2. -

-
1/3

2/3

3.

4. 1/3

-

5. -
2/3

6.
7.

-

1.

2.

15. 39

15.

-

-

Ryc. 15.1. 

1. -

2. -

Zbadaj to sam!

Czyli powiedzenie, że ciała lżejsze pływają, 
a cięższe toną, jest bez sensu! Przecież 

statki mają ogromne masy astatki mają ogromne masy, a pływają!pływają!

Jeżeli jedno ciało jest lżejsze, a drugie 
cięższe, to znaczy, że mają różne masy?ę ąę ą

No tak…

II.38

SAME 
KONKRETY

Ogromn
zalet  nowego 
podr cznika jest
to, e znajduj ce
si  w nim 
zagadnienia
opisane s
krótko, rzeczowo
i precyzyjnie.

EFEKT PSYCHOLOGICZNY

Synteza merytorycznego tekstu, któr  otrzymuje ucze , nie odstrasza i nie zniech ca go do 
przedmiotu. Wr cz przeciwnie – efekt psychologiczny, spowodowany wra eniem stosunkowo niewielkiej
ilo ci tekstu, z którym trzeba si  zapozna  i który trzeba opanowa  przed sprawdzianem, powoduje,
e uczniowie podczas bada  masowo deklarowali ch  nauki z nowego podr cznika.

WIEDZA W PIGU CE

Najwa niejsze tre ci, które ucze  powinien zapami ta , umie cili my w ramkach oznaczonych 
piktogramem arówki. Znajduj  si  tam zarówno kluczowe de  nicje i prawa, jak równie  
najwa niejsze wzory, które s  przydatne podczas rozwi zywania zada .
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Dla mnie wa ne jest to, e w podr czniku nie maDla m
adnych niepotrzebnych tre ci. Ucze  XXI wieku nie

skupia si  na tym, co czyta. On potrzebuje krótkich
informacji, skondensowanych tre ci, samych
konkretów… I w a nie w tym podr czniku to znajdzie!

ZJAWISKA CIEPLNE

POZYTYWNE NASTAWIENIE

Modu owa koncepcja podr cznika sprawia, e
jest on odbierany przez uczniów jako przejrzysty,
atwy i... przyjazny, co przek ada si  na pozytywny

stosunek nastolatków do ca ego przedmiotu.

Opinia
z badań

Sposób na fi zykę – NOWA oferta 2023
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„FIZYKA. ZBIÓR ZADA ”

To najbardziej ceniona przez nauczycieli 
publikacja uzupe niaj ca na rynku. Skutecznie 
wspiera uczniów z problemami w nauce  zyki.
U atwia indywidualizacj  nauczania, wi c
stanowi nieocenion  pomoc w codziennej 
pracy nauczyciela. 

Zbiór zadań z fizyki

Plansze interaktywne

MATERIAŁY
UZUPEŁNIAJĄCE

ROZWI ZANIA CYFROWE
Plansze interaktywne to idealne narz ddzie do wprowadzania nowego materia u
i wyja niania trudniejszych tre ci, a tak e znakomite wsparcie przy powtórkach.e znakomite wsparcie przy powtórkach.

•  Wiele s  lmowanych eksperymentów
oraz przyk adów z ycia codziennego.

•  Ponad 300 ilustracji ró nego typu oraz ponad
50  lmów i animacji do 25 tematów.

• Do ka dego tematu wiczenia pozwalaj ce 
na sprawdzenie zdobytej wiedzy.
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Stacja Edukacja

m 
zwi ksza si

Wzorcowe 
rozwi zania zada

Folie dekoduj ce 
obraz i imituj ce ruch

Trójwymiarowe gra  ki 
i ruchome obrazy

Materia y dost pne 
pod kodami QR: 
 lmy i animacje

j j p yj p y p

i ksza si  efektywno  nauki i szybko  przyswajania wiedzy.

POOCICICI GGG DDO EDUKKKACACACJIJIJI
Stacja Edukacja to pomoc edukacyjna stworzona przez nas z my l  o potrzebach

MATERIAŁY
UZUPEŁNIAJĄCE
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„Sposób na fizykę”
Szczegó owy rozk ad materia u nauczania z odniesieniami
do wymaga  podstawy programowej.

KLASA 7

Temat lekcji
Zakres tematyczny.

Numery wymaga  szczegó owych 
podstawy programowej

Liczba 
godzin

I. Oddzia ywania (11 godzin)

1. Oczami fizyki Fizyka jako obszar wiedzy cz owieka. Metoda naukowa. Niepewno  
pomiarowa
I.1, I.3, I.5

1

2. Otaczaj cy nas wiat Poj cie masy. Stany skupienia materii. Budowa materii w ró nym stanie
skupienia. Niepewno  pomiarowa
I.5, I.7, IV.9, V.1

2

3. Oddzia ywanie  co to znaczy? Poj cie oddzia ywania. Typy oddzia ywa
I.2, II.11

1

4. Si y wokó  nas Si a jako miara oddzia ywania. Cechy wektora. Si a ci ko ci
I.4, II.10, II.11, II.17, II.18c

2

5. Wi cej ni  jedna si a Dodawanie i odejmowanie si  o tym samym kierunku. Si a wypadkowa
II.11, II.18c, I.9, II.12

1

6. Wzajemno  oddzia ywa Trzecia zasada dynamiki
II.13, II.18a, I.9

1

Powtórzenie dzia u I 1

Sprawdzian I 1

Omówienie sprawdzianu I 1

II. W a ciwo ci materii (11 godzin)

7. Ciecze i gazy W a ciwo ci cieczy i gazów. Si y spójno ci i przylegania. Napi cie 
powierzchniowe
V.8, V.9a

1

8. G sto  materii Poj cie g sto ci
V.1

1

9. Wyznaczanie g sto ci Wyznaczanie g sto ci
V.2, V.9d, I.9

1

10. Si a parcia i ci nienie Nacisk i parcie. Poj cie ci nienia. Jednostka ci nienia. Ci nienie atmosferyczne
V.3, V.4, V.9a, I.9

1

11. Ci nienie a pole powierzchni Zwi zek ci nienia, parcia i pola powierzchni
V.3, V.4

1
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12. Ci nienie hydrostatyczne Poj cie ci nienia hydrostatycznego. Zwi zek ci nienia hydrostatycznego 
z g sto ci  cieczy. Prawo Pascala
V.6, V.9b, I.9

1

13. Si a wyporu. P ywanie cia Warunki p ywania cia . Prawo Archimedesa
V.5, V.7, V.9c, I.6, I.9

2

Powtórzenie dzia u II 1

Sprawdzian II 1

Omówienie sprawdzianu II 1

III. Ruch (10 godzin)

14. Czas i droga Poj cie czasu, toru i drogi
II.2, II.3

1

15. Wzgl dno  ruchu Wzgl dno  ruchu
II.1, II.4

2

16. Rodzaje ruchu. Pr dko  cia a Rodzaje ruchu. Poj cie pr dko ci
II.5

1

17. Wyznaczamy pr dko Wyznaczanie pr dko ci. Pr dko  rednia
II.18a, II.18b, I.9

1

18. Pierwsza zasada dynamiki. Si y 
oporu ruchu

Si y oporu podczas ruchu. Równowaga si . Pierwsza zasada dynamiki. 
Bezw adno . Pr dko  i droga w ruchu jednostajnym
II.4, II.6, II.11, II.14, II.15

1

19. Tworzymy wykresy ruchu Wykres zale no ci drogi od czasu w ruchu jednostajnym. Wykres zale no ci
pr dko ci od czasu w ruchu jednostajnym
I.8, II.6

1

Powtórzenie dzia u III 1

Sprawdzian III 1

Omówienie sprawdzianu III 1

IV. Dynamika (11 godzin)

20. Ruch przyspieszony Ruch przyspieszony. Poj cie przyspieszenia
II.7, II.8, II.9

2

21. Ruch opó niony Ruch opó niony. Przyspieszenie w ruchu opó nionym
II.7, II.8, II.9

1

22. Si a tarcia i ruch Tarcie statyczne i tarcie kinetyczne
II.11

1

23. Druga zasada dynamiki Nierównowaga si  podczas ruchu. Druga zasada dynamiki
II.15, II.18a

2

24. Wykresy ruchu jednostajnie 
zmiennego

Wykresy zale no ci pr dko ci od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym 
i w ruchu jednostajnie opó nionym
I.1, I.8, II.9

1

25. Rozwi zywanie zada Przyk ady dobrych praktyk rozwi zywania zada
I.8, II.6, II.9, I.2, I.3

1
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Powtórzenie dzia u IV 1

Sprawdzian IV 1

Omówienie sprawdzianu IV 1

V. Praca i energia (7 godzin)

26. Praca mechaniczna i energia Praca mechaniczna i jej zwi zek z si  i drog . Poj cie energii
III.1, III.3

1

27. Energia kinetyczna i energia
potencjalna

Energia kinetyczna i energia potencjalna grawitacji i potencjalna spr ysto ci
III.4

1

28. Moc Poj cie mocy
III.2, III.3

1

29. Spadek swobodny Spadek swobodny. Energia potencjalna grawitacji i energia kinetyczna
podczas spadku. Zasada zachowania energii mechanicznej. Zasada 
zachowania energii
II.7, II.16, III.4, III.5

1

Powtórzenie dzia u V 1

Sprawdzian V 1

Omówienie sprawdzianu V 1

VI. Zjawiska cieplne (12 godzin)

30. Wszystko ma temperatur Poj cie temperatury i równowagi termicznej
IV.1, IV.3

1

31. Termometry i pomiar 
temperatury

Termometry i pomiar temperatury
IV.2, I.5, I.9

1

32. Energia wewn trzna Energia wewn trzna i sposoby jej zmiany
IV.4, IV.5

1

33. Ciep o w a ciwe Ciep o w a ciwe i jego wyznaczanie
IV.6, IV.10c, I.9

2

34. Stany skupienia a temperatura Temperatury charakterystyczne przemian fazowych
IV.9, IV.10a, I.9

1

35. Energia podczas zmian stanu
skupienia

Ciep o przemiany (topnienia, parowania)
IV.9

1

36. Transport ciep a Przewodnictwo cieplne. Zjawisko konwekcji w gazach i cieczach
IV.7, IV.8, IV.10b, I.9

1

37. Kinetyczno-molekularny model 
budowy materii

Model jako element opisu rzeczywisto ci. Mikroskopowa budowa materii
V.1, I.3

1

Powtórzenie dzia u VI 1

Sprawdzian VI 1

Omówienie sprawdzianu VI 1
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Sposób na fi zykę – NOWA oferta 2023

Lp. Dzia Liczba 
godzin

I. Drgania 10

II. Fale 10

III. Elektryczno 12

IV. Elektromagnetyzm 12

V. wiat o 18

Ramowy rozk ad materia u nauczania w klasie 8 
(62 godziny).

Na kolejnych stronach
przykładowe fragmenty 
z podręcznika „Sposób na fizykę”



Klasa 4

Wyobrażaj sobie wodę! Lód się topi 
i mamy topnienie. Odwrotne zjawisko 

to krzepnięcie. Kałuża wody znika, więc 
wyparowała − to parowanie.

Dużo tych nazw − parowanie, 
skraplanie… Jak je wszystkie 

OGARNĄĆ? 

Podczas kąpieli para 
wodNa skrapla się na 
lustrze − skraplanie. 

Proste!

ZJAWISKA CIEPLNE



Klasa 4

Stany skupienia a temperatura



40

20

60

80

100

(°C)

10 2 3 4 5 6 (min)

Czy woda wrze zawsze 
w temperaturze 100 °C ?

Nie. Woda wrze wtedy, gdy ciśnienie 
w powstających w cieczy pęcherzykach 

z parą jest większe niż ciśnienie 
powietrza na zewnątrz cieczy.

Czyli jeżeli powietrze z zewnątrz naciska
na wodę słabiej, to pęcherzyki wydostają się

Z NIEJ na zewnątrz w temperaturze
niższej niż 100 °C?

Tak. Temperatura wrzenia zależy 
od ciśnienia atmosferycznego.

ZJAWISKA CIEPLNE



Klasa 4

Stany skupienia a temperatura



ZJAWISKA CIEPLNE



Klasa 4

B

A

Stany skupienia a temperatura



W szaliku jest nam 
ciepło. Dziwne, 

bo przecież szalik 
nie jest grzejnikiem.

Nie jest. 

Pod kocem też jest cieplutko, 
a przecież koc nie jest grzejnikiem.

Nie. To my
jesteśmy 

grzejnikami. 

ZJAWISKA CIEPLNE



Klasa 4



Klasa 7

ZJAWISKA CIEPLNE



Klasa 4



ZJAWISKA CIEPLNE



Klasa 4



Klasa 7



Klasa 4



A B

NAZWA SYMBOL

( )
TOPNIENIA TOPNIENIA

( )

ZJAWISKA CIEPLNE



Klasa 4

P F

P F

P F

P F

P F

20 °C

A B C

0 °C
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JE LI WY LESZ AKTUALNE O WIADCZENIE I UDZIELISZ ZGODY, ZYSKASZ:
•  atwy dost p do wszystkich potrzebnych materia ów na kolejne 5 lat,

je li uczysz z podr czników WSiP;
• nowe publikacje i materia y w ramach planowanych wysy ek;
• pierwsze stwo rejestracji w e-spotkaniach, konferencjach i szkoleniach; 
•  informacje o nowo ciach i rabatach;
•  atwiejszy i szybszy kontakt z WSiP.

Bądź zawsze na bieżąco, 
pamiętaj o Oświadczeniu!

Chcieliby my na bie co informowa  Ci  o dzia aniach WSiP, które mog  u atwia
Twoj  codzienn  prac . Aby my mogli by  w sta ym kontakcie, potrzebujemy 
Twoich aktualnych danych.

AKTUALIZACJA DANYCH
Je li w ostatnim czasie jakiekolwiek z Twoich danych
(adres szko y, numer telefonu, adres e-mail) zmieni y
si , koniecznie je zaktualizuj, przysy aj c do nas
wype nione O wiadczenie.

NIEAKTUALNE DANE
Je li Twoje O wiadczenie zosta o wype nione
i przes ane do WSiP przed 2018 r., koniecznie wype nij 
je ponownie. Przeka  nam swoje podstawowe dane,
przysy aj c do nas wype nione O wiadczenie.

NIE UCZYSZ Z PUBLIKACJI WSiP?
Bez wzgl du na to, z jakich publikacji wydawniczych 
uczysz, pami taj, e wype nione O wiadczenie daje
mo liwo  skorzystania z dodatkowego wsparcia,
np. zaprosze  na spotkania.

O WIADCZENIE DO WYPE NIENIA I WYCI CIA jest obok.
B dzie ono wa ne przez kolejne 5 lat!
Wype nione i podpisane O wiadczenie nale y przes a : poczt  elektroniczn  (skan lub zdj cie
podpisanego O wiadczenia) na adres e-mail oswiadczenie@wsip.com.pl lub poczt  tradycyjn  
na adres WSiP SA, Dzia  Baz Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.



Oświadczenie dla nauczycieli 
Chcesz zapoznać się z ofertą edukacyjną WSiP i być informowany o szkoleniach oraz nowych materiałach dydaktycznych? 
Prosimy o podanie swoich danych, a także wyrażenie odpowiedniej zgody.

Dane Nauczyciela

Imię i nazwisko .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon ........................................................................................................ E-mail .............................................................................................................................................................................

Informacje o miejscu pracy 

Nazwa instytucji ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ulica ............................................................................................... Nr budynku ................  Kod pocztowy ......................... Miejscowość ....................................................................

Telefon .........................................................................................

Sprawowane funkcje w ww. placówce:

 dyrektor   nauczyciel  wicedyrektor                                      lider zespołu przedmiotowego

 inna, jaka ..........................................................................................

                                     
Każdą z klas (grup): 1, 2, 3..., proszę wpisać w osobnym wierszu tabeli.

Przedmiot/zawód
Typ placówki (przedszkole,

SP, LO, Tech, BS)  

Grupa wiekowa
/ klasa

 / kwalifikacja 
Wydawca Tytuł

Liczba 
uczniów

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WSiP na podany przeze mnie numer telefonu/adres e-mail informacji handlowych przekazywanych za po-
mocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących drogą elektroniczną:

SMS-em  TAK / NIE, e-mailem  TAK /  NIE, drogą telefoniczną (kontakt z konsultantem)  TAK / NIE.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o produktach i usługach podmiotów współpracujących ze WSiP, 
działających na rynku edukacyjnym lub wydawniczym.  TAK / NIE

Powyższe zgody można w każdym momencie wycofać, wysyłając do nas maila lub poprzez kliknięcie w link dezaktywujący, jeżeli taki znajdować 
się będzie w stopce wiadomości.

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarza-
niem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z administratorem danych, kierując korespondencję na adres 
poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl. lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje
się na drugiej stronie oświadczenia.
                                                                                                                                                          Pieczątka szkoły

Data ........................................ Czytelny podpis ..................................................................................

(pole wymagane dla potrzeb komunikacji elektronicznej)

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać:
• pocztą elektroniczną (skan podpisanego oświadczenia) na adres e-mail: oswiadczenie@wsip.com.pl lub
• pocztą tradycyjną na adres WSiP SA, Dział Baz Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Niezbędna w przypadku zgłoszenia
indywidualnego przez nauczyciela.

GP1397

Informuję o planowanym wyborze cyklu wydawniczego WSiP na rok szkolny 2023/2024                                                                 



Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych podanych w Oświadczeniu są Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96.
Adres e-mail: wsip@wsip.com.pl. 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wsip.pl. 
Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządze-
niem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe
zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zostały przedsta-
wione poniżej.

2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych: 

2.1. marketing bezpośredni produktów i usług administratora (w tym profilowa-
nie). Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
administratora, jakim jest zgodnie z motywem 47 RODO, przetwarzanie da-
nych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Profilowanie będzie
realizowane wyłącznie w celu doboru lepiej dopasowanych dla nauczyciela
informacji. Dane osobowe są przetwarzane do momentu zgłoszenia przez na-
uczyciela sprzeciwu na marketing lub profilowanie.

2.2. marketing produktów i usług podmiotów współpracujących ze WSiP, działa. -
jących na rynku edukacyjnym lub wydawniczym. Podstawą prawną przetwa-
rzania danych jest dobrowolna zgoda. Dane osobowe są przetwarzane do 
momentu wycofania przez nauczyciela zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych. 

3. Odbiorcy danych:

3.1.  upoważnieni pracownicy administratora danych. 
3.2.   usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych

osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora 
danych, w szczególności podmioty takie jak Call Center, dostawcy usług IT, 
agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne 
i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni oraz ich upoważnieni 
pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych
przez WSiP usług. Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europej-
ski Obszar Gospodarczy). W związku z niektórymi działaniami administrator 

danych może korzystać z usług informatycznych zewnętrznych dostawców 
usług IT (m.in. HubSpot Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), co skutko-
wać może przekazaniem danych osobowych do państwa trzeciego. Zapewnia-
my jednak, że przekazywane dane są odpowiednio zabezpieczone. W zwią-
zku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które podpisały 
z nami Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europej-
ską. W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie, prosimy o kontakt, a przeka-
żemy wszystkie niezbędne informacje.

4. Dobrowolność podania danych. Podanie danych jest dobrowolne. 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Nauczycielowi przysługuje prawo: 
5.1.  dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia prze-

twarzania lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”).
5.2.  sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośred-

niego, w tym profilowania.
5.3. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług 

podmiotów współpracujących ze WSiP, jak również na otrzymywanie infor-
macji handlowych za pomocą wskazanych kanałów komunikacji elektronicz-
nej. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.

5.4.  do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od WSiP swoich da-
nych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego. Nauczyciel może przesłać te dane 
innemu administratorowi danych. 

5.5.  do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie
jej Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o nauczanych przedmiotach i podręcznikach wykorzystywanych w roku szkolnym 2022/2023
Każdą z klas (grup): 1, 2, 3..., proszę wpisać w osobnym wierszu tabeli.

Przedmiot/zawód
Typ placówki (przedszkole, 

SP, LO, Tech, BS) 

Grupa wiekowa
/ klasa

/ kwalifikacja  
Wydawca Tytuł

Liczba 
uczniów



TOMASZ GRECZYŁO – od 18 lat łączy obowiązki nauczyciela akademickiego – Zakład 
Nauczania Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego – z pracą w szkołach różnych etapów 
edukacyjnych jako nauczyciel mianowany. Obecnie pracuje w SP. Jest współautorem 
aktualnej podstawy programowej fi zyki do wszystkich etapów nauczania 
– w tym do SP, współorganizuje konferencje i warsztaty, szkoli nauczycieli i współrealizuje 
różne projekty edukacyjne. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych 

i dydaktycznych, m.in. dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej oraz scenariuszy lekcji dla 
SP. Prowadzi blog: warsztatpracynauczycieli.blogspot.com. 

DOMINIKA PILAK-ZADWORNA – nauczyciel mianowany z 7-letnim doświadczeniem. A
Obecnie pracuje w szkole podstawowej, technikum oraz szkole policealnej (studium 
medyczne). Współautorka i prowadząca różne projekty edukacyjne, np. EFS 
„Inkubator Młodych Talentów” (szkoła podstawowa), „Kącik małego odkrywcy” 
(zajęcia edukacyjne metodą Inquiry Based Learning dla dzieci w wieku 3–6 lat). g

KARINA MULARCZYK-SAWICKA – absolwentka fi zyki na Uniwersytecie Wrocławskim. A
Nauczyciel dyplomowany (23 lata doświadczenia), przez wiele lat pracowała w LO. 
Autorka programów autorskich do klasy inżynierskiej (mat-fi z-ang) w jednym 
z wrocławskich liceów. Jest doświadczonym egzaminatorem maturalnym, weryfi katorem, 
przez wiele lat przewodniczyła zespołowi egzaminatorów. Współpracowała z OKE we 
Wrocławiu jako ekspert, sędzia kompetentny, a z CKE jako arbiter. Jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Tutor. 

GRZEGORZ F. WOJEWODA – nauczyciel dyplomowany, od ponad 30 lat pracujący A
w bydgoskich liceach, gimnazjach, technikum oraz szkole zawodowej. Jest 
egzaminatorem maturalnym, przewodniczącym zespołu egzaminatorów, był przez 
wiele lat doradcą metodycznym dla nauczycieli fi zyki. Współpracował też jako ekspert 
z Centralną Komisją Egzaminacyjną, tworząc zadania egzaminacyjne. Jest współautorem 
cyklu podręczników WSiP do liceum (zakres podstawowy), przygotowuje też dla WSiP 
materiały edukacyjne (poradniki dla nauczycieli, arkusze egzaminacyjne, zadania do generatora 
sprawdzianów).

Autorzy cyklu „Sposób na fizykę”

Wasz głos jest dla nas decydujący
– publikacje tworzymy na podstawie opinii 
nauczycieli i uczniów. 

Doceniamy, wspieramy i ułatwiamy 
pracę w edukacji – mamy bogatą ofertę 
uzupełniającą, organizujemy szkolenia 
i konferencje. 

Jesteśmy otwarci na rozmowę – czekamy 
na kontakt za pośrednictwem Konsultantów 
edukacyjnych, Doradców merytorycznych, 
Konsultantów Telecentrum i naszych mediów 
społecznościowych.

Mamy doświadczenie i jesteśmy otwarci 
na nowe pomysły – 78 lat znajomości rynku 
wydawniczego pozwala nam współpracować 
z najlepszymi: ekspertami, nauczycielami, 
praktykami, edukatorami i osobowościami 
ze świata mediów popularnonaukowych.

Nieustannie zmieniamy się na lepsze
– nowe produkty tworzymy, łącząc 
sprawdzone rozwiązania z najlepszymi 
trendami w edukacji.

Wykorzystujemy cyfrowe rozwiązania
– przygotowujemy multibooki, generatory
i plansze interaktywne. 

WSiP – Edukacja dla przyszłości!
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