
 

W poszukiwaniu  

nowoczesnej koncepcji  

podręcznika szkolnego 
 
 
 
 
 
 

 
 

POD REDAKCJĄ 
Jolanty Rodzoś i Pawła Wojtanowicza 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Recenzent 
 

Józef Wojtanowicz 
 
 
 
 
 
 

Redakcja techniczna i przygotowanie do druku 
 

Paweł Pytka, Paweł Wojtanowicz 
 

Projekt okładki i stron tytułowych 
 

Paweł Wojtanowicz 
 
 
 
 
 

© Pracownia Dydaktyki Geografii INoZ UMCS, Lublin 2009 
 
 
 
 
 

Wydawca: 
 

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego 
 

Pracownia Dydaktyki Geografii 
Instytut Nauk o Ziemi 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin 

 
 

ISBN 978-83-928306-0-3 
 
 

Druk 
 

Bema-Graphics S.C. Lublin 



 
 
 
 
 

Spis treści  
 

Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Foreword 

 
 

Część I. PODRĘCZNIK SZKOLNY WE WSPÓŁCZESNYM SYSTEMIE 
EDUKACYJNYM 

 
Edukacja wobec zmian we współczesnym świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Education facing the changes of the modern world 
 
Podręcznik szkolny a współczesne wyzwania edukacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
The handbook & modern educational challenges 
 
Słowo w podręczniku szkolnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A word in a school textbook 
 
Środki obrazowe w podręczniku szkolnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Illustrations in school textbooks 
 
 

Część II. PODRĘCZNIKI PRZEDMIOTOWE WOBEC POTRZEB 
WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI 

 
Koncepcje podręcznika do geografii w świetle współczesnych wymagań 
edukacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
The concept of a geography textbook in the light of contemporary educational requirements 
 
Podręcznik do geografii w wybranych państwach Unii Europejskiej . . . . . . . . . . .  
Textbook to geography in chosen states of the European Union 
 
Podręcznik do języka polskiego a potrzeby edukacyjne w szkołach 
ponadgimnazjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A Polish language textbook and the educational needs in the secondary schools 
 
Cechy współczesnego podręcznika chemii dla gimnazjum i jego rola w edukacji 
przyrodniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Features of Contemporary Chemistry Handbook for Junior Secondary School and its Role in Pupils’ 
Science Education 
 
Podręcznik w nauczaniu-uczeniu się biologii w gimnazjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A textbook in teaching and learning biology in junior high school 

7 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

21 
 
 

27 
 
 

39 
 
 
 
 
 
 
 

53 
 
 

61 
 
 
 

67 
 
 
 

71 
 
 
 

79 
 



Spis treści 

Doskonalenie modelu podręcznika z zakresu geografii regionalnej (refleksje 
autorskie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Improvement of a junior high school textbook in the field of regional geography (author’s 
reflections) 
 
 

Część III. FUNKCJE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH 
 
Rola podręcznika w wychowaniu w wymiarze moralnym – zagadnienia 
bioetyczne w podręcznikach biologii do szkół ponadgimnazjalnych . . . . . . . . . . . . 
The role of a textbook in moral education – the bioethical issues in the textbooks of Biology in 
secondary schools 
 
Rola podręcznika w kształtowaniu postawy ucznia wobec tradycji na lekcjach 
języka polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
The role of a textbook in the formation of a student’s attitude towards tradition (on the example of 
cultural and literary education in junior high school) 
 
Funkcje szkolnych podręczników geografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Functions of school geography textbooks 
 
Podręcznik szkolny w kształtowaniu pojęć – między teorią a praktyką . . . . . . . . .  
School textbook in the formation of concepts – between theory and practice 
 
Funkcje transformacyjne podręcznika geograficznego w świetle założeń reformy 
systemu edukacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
The transformation functions of a geography textbook in the light of the guidelines of the 
educational system reform 
 
Podręcznik szkolny i jego rola w kształtowaniu wiedzy ucznia o morfotwórczej 
działalności człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
How a coursebook influences student’s knowledge of anthropogenic relief-forming processes   
 
 

Część IV. PROBLEMY DOBORU TREŚCI WE WSPÓŁCZESNYCH 
PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH 

 
Podstawa programowa i jej interpretacja na przykładzie treści krajobrazowych w 
podręcznikach do przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
The programme basis and its interpretation – on the example of landscape contents in natural 
science textbooks 
 
Nauczanie o krajobrazie z wykorzystaniem szkolnych podręczników geografii . . . 
Geography coursebooks for teaching about landscapes 
 
Różnorodność świata roślin w szkolnych podręcznikach przyrody i biologii . . . . .  
Plants diversity in biology and science schoolbooks 
 
Wiedza osobista i publiczna w wybranych podręcznikach szkolnych . . . . . . . . . . .  
Personal and public knowledge in selected  student books 

 
95 

 
 
 
 
 
 
 

107 
 
 
 
 

119 
 
 
 

127 
 
 

133 
 
 
 

147 
 
 
 
 

153 
 
 
 
 
 
 
 

163 
 
 
 

177 
 
 

185 
 
 

191 
 

 4



Spis treści 

Część V. PROBLEMY OCENY I WYBORU PODRĘCZNIKA 
SZKOLNEGO 

 
Podręcznik geografii według wydawców, nauczycieli i uczniów a teoria 
dydaktyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geography handbook in opinion of editors, teachers and pupils vs. didactic theory 
 
Ocena podręcznika szkolnego w teorii i praktyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
The criteria of school textbooks evaluation 
 
Kryteria wyboru podręczników do geografii w gimnazjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Criteria of the choice of textbooks to geography 
 
 

Część VI. PODRĘCZNIKI PRZEDMIOTOWE W OPINII 
UŻYTKOWNIKÓW 

 
Podręcznik biologii w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych . . . . . . . . . . . . .  
Biology textbooks in the opinion of  the senior secondary school students 
 
Podręcznik geograficzny w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych (region 
łódzki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
The geography textbook in the opinion of secondary school students (Łódź Region) 
 
Podręcznik geograficzny w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych (region 
pomorski). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
The geographical textbook in the opinion of secondary school students (Pomerania Region) 
 
 

Część VII. OBUDOWA DYDAKTYCZNA PODRĘCZNIKA 
UCZNIOWSKIEGO 

 
Rola poradnika przedmiotowo-metodycznego w pracy nauczyciela . . . . . . . . . . . .  
The role of subject methodology handbook in the work of a teacher 
 
Postawy nauczycieli wobec poradnika przedmiotowo-metodycznego . . . . . . . . . .  
Teachers’ attitudes towards subject methodology handbooks 
 
 
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Literature 

 
 
 
 

205 
 
 

213 
 
 

227 
 
 
 
 
 
 

237 
 
 
 

249 
 
 
 

263 
 
 
 
 
 
 

271 
 
 

277 
 
 
 

283 

 
 
 
 
 
 
 

 5



Spis treści 

 
 

 6



 
 
 
 
 

Przedmowa 
 

Foreword 
 
 
 
 

      W bogatym zestawie używanych w szkole środków dydaktycznych 
niekwestionowaną pozycję zajmuje podręcznik. Jego wielorakie zalety powodują, że 
mimo przemian jakie zachodzą zarówno w teorii nauczania, jak i technologii 
informacyjnej nie traci on na znaczeniu. W historii edukacji występowały co prawda 
takie momenty kiedy z różnych powodów wydawało się, że szkolna książka przestanie 
być uczniowi potrzebna ale praktyka szybko weryfikowała takie opinie. Jednym z 
takich momentów był koniec XX wieku – czas upowszechnienia się „cywilizacji 
obrazu”, usuwającej w cień kulturę słowa i sztukę czytania. Atrakcyjność nowych 
środków audiowizualnych generowała sądy o zmierzchu ery podręcznika szkolnego. 
Stało się jednak inaczej. Nowoczesne technologie nie tylko nie zredukowały jego roli 
ale sprawiły wręcz, że jego pozycja została wzmocniona. Zmianie uległa tylko forma 
przekazu informacji. 
      Na czym polega fenomen podręcznika szkolnego? Wydaje się, że pierwszorzędne 
znaczenia ma fakt, iż podręcznik szkolny, w odróżnieniu od innych źródeł informacji 
zawiera wiedzę wyselekcjonowaną, usystematyzowaną i przetworzoną stosownie do 
wiedzy i zdolności percepcyjnych ucznia. Powstaje on z przeznaczeniem dla 
konkretnego odbiorcy o przewidywalnych potrzebach i możliwościach, dlatego ma 
przewagę nad popularną, czy naukową literaturą przedmiotu. Cechuje się też 
elastycznością formy. Daje możliwości zastosowania różnych sposobów zapisu 
informacji, w zależności od możliwości technicznych epoki i potrzeb odbiorcy. 
Współczesna sztuka graficzna czyni go środkiem niezwykle poglądowym i 
atrakcyjnym. Jest też podręcznik łatwy w użyciu, można go wykorzystywać w 
dowolnym wymiarze i stosować w połączeniu z innymi środkami dydaktycznymi.  
      Podręcznik szkolny stanowi środek dydaktyczny ważny nie tylko z punktu widzenia 
ucznia. Jest to też znaczący element warsztatu pracy nauczyciela. Zawarte w nim 
rozwiązania dydaktyczne stanowią niezwykle cenną pomoc w organizowaniu pracy 
ucznia na lekcji i w domu. Wszelkiego rodzaju ilustracje stanowią z kolei doskonały 
materiał do analiz. Odpowiednio skonstruowany podręcznik może więc znacząco 
wspomóc nauczyciela w organizacji procesu kształcenia. 
      Podręcznik szkolny przeszedł długą drogę ewolucji, zarówno pod względem doboru 
i układu treści, jak i sposobu ich prezentacji. W Polsce ta droga miała charakter 
specyficzny, ponieważ w okresie powojennym zahamowany został swobodny rozwój 
teorii kształcenia i metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów. Podręczniki 
szkolne przez wiele lat pozostawały pod ścisłą kontrolą polityczną, co negatywnie 
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rzutowało na ich treść i formę. Możliwości zmiany sytuacji nastąpiły dopiero w latach 
90 XX wieku, kiedy przyjęto zasadę pluralizmu podręcznikowego. Szczególny impuls 
do pracy nad podręcznikiem dała reforma oświaty z 1999 roku, w wyniku której 
zmieniono strukturę szkoły, zestawy przedmiotów na poszczególnych etapach 
kształcenia oraz programy nauczania. 
      Brak ograniczeń ilościowych ze strony władz oświatowych spowodował, że 
powstało po kilka, lub nawet kilkanaście konkurencyjnych podręczników do każdego z 
przedmiotów szkolnych. Prezentują one różne koncepcje dydaktyczne zarówno pod 
względem doboru i układu treści, jak i ich prezentacji. Ta obfita twórczość 
„podręcznikarska” nie idzie jednak w parze z badaniami pedagogicznymi nad ich 
jakością i skutecznością w procesie kształcenia. W związku z tym wybór odpowiedniej 
książki stanowi dla współczesnego nauczyciela duży problem. Niedostatki badań i 
skąpość teorii na temat podręcznika szkolnego w kontekście zmian jakie zachodzą w 
edukacji, stanowią też barierę w jego skutecznym doskonaleniu. 
      Niniejszy tom powstał z aktualnej potrzeby praktyki szkolnej oraz teorii kształcenia. 
Zawiera wyniki badań teoretycznych i empirycznych nad podręcznikiem szkolnym oraz 
refleksje natury ogólnej, które wynikają z wnikliwych obserwacji życia szkoły i jej 
otoczenia. Opracowanie ma charakter monograficzny, poświęcone jest problemom 
związanym z funkcjonowaniem współczesnego podręcznika szkolnego na różnych 
poziomach kształcenia. Rozdziały wstępne wprowadzają czytelnika atmosferę 
dzisiejszej szkoły, charakteryzują obecną sytuację edukacyjną i analizują rolę 
podręcznika w procesie kształcenia. W następnej kolejności omówiono strukturę 
podręcznika i opisano rolę jej poszczególnych elementów. Przedstawione zostały 
również kryteria oceny i wyboru podręcznika szkolnego w ujęciu teoretycznym i 
praktycznym. Najwięcej miejsca poświęcono jednak analizie podręczników do 
poszczególnych przedmiotów nauczania. Przedmiotem rozważań są ich treści oraz 
funkcje. Końcowe rozdziały poświęcone zostały natomiast obudowie dydaktycznej 
podręczników szkolnych. 
      Autorzy zaangażowani w powstanie prezentowanego tomu reprezentują różne 
środowiska twórcze. Są wśród nich przede wszystkim dydaktycy przedmiotowi ale głos 
oddano również nauczycielom. Twórcy tomu pokładają nadzieję, że przedstawiane 
opracowanie okaże się pomocne w zrozumieniu istoty współczesnego podręcznika 
szkolnego oraz w rozwiązaniu różnych problemów praktycznych, które są 
nieodłącznym elementem pracy dydaktycznej. 
 
 

Jolanta Rodzoś  
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Edukacja wobec zmian we współczesnym świecie 

Wojciech Janicki 
 
 
 
 

Edukacja wobec zmian we współczesnym świecie 
 

Education facing the changes of the modern world 
 
 
 
 

      Jedną z najbardziej charakterystycznych cech współczesnego świata jest jego ciągła 
zmienność. Obserwują tę zmienność przedstawiciele wszystkich dyscyplin nauki, 
zarówno przyrodniczych, jak i społecznych, od fizyki, biologii czy chemii po 
archeologię, historię czy geografię. Już starożytni twierdzili, że jedyną stałą cechą 
otaczającego ich świata jest zmienność, której podlega wszystko. Niektóre zmiany mają 
charakter obiektywny, jak wyginięcie kolejnego gatunku, inne subiektywny, jak 
pozbawienie Plutona statusu planety. Także nasz sposób postrzegania świata ewoluuje, 
czy to za sprawą zmiany perspektywy (aplikowaliśmy do Unii Europejskiej, dziś 
jesteśmy jej członkami), czy dostępności informacji (Internet), czy też wydarzeń, 
których byliśmy świadkami (ataki terrorystyczne).  
      Także obecnie słynne Heraklitowe panta rei zdaje się być bardzo aktualnym 
przesłaniem. Mapa znanego mieszkańcom południa Europy w V wieku przed naszą erą 
świata, wykonana przez Herodota, przedstawiała basen Morza Śródziemnego z 
północnym wybrzeżem Afryki, Bliskim Wschodem i zarysem Europy, jakby rysowany 
z pamięci ręką dziecka (ryc. 1). Chociaż zarysy linii brzegowej od tego czasu nie uległy 
znaczącym zmianom, jakże różny jest nasz dzisiejszy obraz tego samego świata. 
Odkrycia geograficzne poszerzyły nasz horyzont, urządzenia nawigacyjne dały 
możliwość precyzyjnego umieszczenia na mapach nowo odkrywanych obiektów, 
zdjęcia lotnicze pozwoliły spojrzeć na fotografowany obraz z lotu ptaka, a 
najnowocześniejsza technika satelitarna pozwala bez wychodzenia z domu, za 
pośrednictwem Internetu, obejrzeć własne podwórko, a rozdzielczość zdjęcia 
umożliwia czasem dostrzeżenie na nim nawet obiektów o rozmiarach leżaka.   
      Zachodzące zmiany dotyczą wszystkich dziedzin życia. Dostrzeżenie niektórych 
spośród nich wymaga pewnego oddalenia, znaczącej perspektywy czasowej i chłodnej 
oceny zdarzeń. Inne zachodzą tak szybko, że w trakcie jednego życia ludzkiego świat 
zmienia się nie do poznania. Obserwujemy nie kończące się przemiany mapy 
politycznej świata. W samej tylko Europie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat 
rozpadowi uległ Związek Radziecki, rozwiązano Układ Warszawski i Radę Wzajemnej 
Pomocy Gospodarczej, pokojowo podzieliła się Czechosłowacja, po dwóch krwawych 
konfliktach w miejsce Jugosławii powstało kilka nowych organizmów państwowych, 
połączyły się – co jest niemal precedensem na skalę światową – dwa państwa 
niemieckie. 
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Ryc. 1. Mapa świata wg Herodota, V wiek p.n.e. 
(źródło: Granoszewska-Babiańska D. i in., 2004, s. 75) 

 
      Warto zauważyć, że mapa polityczna świata nie jest obiektywnym obrazem 
rzeczywistości politycznej naszego globu. Ostateczny kształt tej mapy jest zależny od 
miejsca, w którym mapa powstała. W lutym 2008 roku Kosowo proklamowało 
niepodległość. Sama proklamacja jednak nie determinuje państwowości w sposób 
jednoznaczny, konieczne jest uznanie przez inne państwa. Kosowo zostało uznane 
dotychczas przez ponad 60 państw, w tym większość członków Unii Europejskiej, 
wliczając Polskę. Nie uznaje tej państwowości Serbia, której częścią było dotychczas 
Kosowo, a także Rosja, polityczny sojusznik Serbii na Bałkanach. Odmienna jest 
sytuacja w Osetii Południowej, której państwowość uznały zaledwie trzy państwa, w 
tym Rosja, natomiast nie uznaje jej żadne państwo Unii Europejskiej (Europejskie..., 
2009). W rezultacie mapy wykonane w różnych państwach będą się różniły od siebie. 
Kosowo i Osetia Południowa są powszechnie znanymi, współczesnymi przykładami 
sytuacji, która dotyczy kilkudziesięciu jednostek politycznych rozrzuconych po całym 
świecie (Sobczyński 2006).  
      Niektóre kluczowe dla świata przemiany o charakterze politycznym nie są nawet 
widoczne na mapie. Obecny ład geopolityczny ze światowym hegemonem w postaci 
Stanów Zjednoczonych, wieszczony przed kilkudziesięciu już laty przez politologów, 
m.in. przez E. Todda (1976) czy Z. Brzezińskiego (1998), stał się faktem, tymczasem 
jeszcze w latach 80. XX wieku rola Związku Radzieckiego jako przeciwwagi dla USA 
zdawała się być niepodważalna. Kolejne zmiany nadchodzą szybkimi krokami – coraz 
lepiej widoczna jest rywalizacja na światowej scenie geopolitycznej o miejsce 
opuszczone przez ZSRR, pomiędzy ponownie rosnącą w siłę Rosją, Unią Europejską, 
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światem islamu oraz Chinami. To ostatnie państwo zdaje się być najbardziej 
naturalnym kandydatem do objęcia roli gospodarczej i politycznej przeciwwagi dla 
Stanów Zjednoczonych. Jeśli mierzyć potencjał gospodarczy poziomem globalnego 
PKB państwa, Chiny są dziś już trzecią potęgą świata i szybko pną się w górę rankingu 
(International..., 2008).   
      Z perspektywy Polski skala zmian także jest ogromna. W 1996 roku Polska została 
członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w 1999 roku członkiem 
Paktu Północnoatlantyckiego, a w 2004 roku członkiem Unii Europejskiej. Podobna 
jest skala zmian zachodzących na innych kontynentach. O tempie przemian może 
świadczyć chociażby fakt, że prawidłowe rozwinięcie skrótu ZSRR dla wielu 
dzisiejszych nastolatków jest zadaniem niewykonalnym, tymczasem nieznana światu 
jeszcze przed dwiema dekadami nazwa Czeczenia dziś ma dla wielu wymowę niemal 
symboliczną. 
      Podobne, jeśli nie jeszcze szybsze, jest tempo przemian gospodarczych. Jeszcze 
niedawno synonimem kraju wysoko rozwiniętego był kraj wysoko uprzemysłowiony, a 
wielkość wydobycia surowców mineralnych oraz produkcji np. stali była uważana za 
wyznacznik potęgi gospodarczej. Operując tymi właśnie wskaźnikami usiłowano 
lokować Polskę lat 70. XX wieku w pierwszej dziesiątce największych potęg 
gospodarczych świata. Tymczasem obecnie, wobec malejącej roli przemysłu zarówno 
w strukturze zatrudnienia, jak i w tworzeniu produktu krajowego, sformułowanie kraj 
uprzemysłowiony odchodzi do lamusa historii gospodarczej, natomiast kluczową staje 
się rola sektora usług. Wewnętrzne przemiany zachodzące w przemyśle, związane z 
odchodzeniem państw wysoko rozwiniętych od przemysłu wydobywczego (np. w 2005 
roku we Francji zamknięto ostatnią kopalnię węgla kamiennego), a także likwidacja 
wielu branż przemysłu ciężkiego na rzecz przemysłu zaawansowanych technologii, 
każą zmienić nasz sposób myślenia o tej gałęzi gospodarki. Syndrom przemysłu 
ciężkiego, w którym naczelnym celem górnictwa węgla i rud metali było zapewnienie 
surowców do produkcji energii elektrycznej i stali, zużywanych do produkcji maszyn 
dla energetyki i hutnictwa1, obciążał gospodarki państw bloku wschodniego trudnym 
do podźwignięcia balastem, którego cała Europa Zachodnia definitywnie się pozbyła. 
Dziś brudne technologie przenoszone są do państw określanych mianem rynków 
wschodzących, w tym do Chin i Indii, w których zarówno produkcja, jak i konsumpcja 
produktów będących wyznacznikami sukcesu gospodarczego sprzed kilku dekad w 
wielu przypadkach przekroczyła produkcję państw wysoko rozwiniętych.   
      Rozwój i postęp gospodarczy są udziałem ogromnej większości państw i ich 
mieszkańców, jednak różne tempo tego rozwoju, a przede wszystkim różne pozycje 
startowe w tym wyścigu, powodują, że dysproporcje pomiędzy państwami bogatymi i 
biednymi narastają. Istnieją oczywiście przypadki, kiedy państwo o zacofanej, opartej o 
rolnictwo gospodarce, dzięki dalekowzrocznej polityce społecznej i gospodarczej, a 
także dzięki sprzyjającym okolicznościom, z pariasa staje się lokalną potęgą 
gospodarczą, a poziom życia jego mieszkańców należy do najwyższych w świecie. 
Znany powszechnie przykład Irlandii, która z najuboższego niegdyś państwa Wspólnot 
Europejskich awansowała na drugie miejsce w Unii Europejskiej w rankingu poziomu 
                                                           
1 Zostało to trafnie sparodiowane w krótkim wierszu A.Waligórskiego: „Zrobił wilk elektrownię, lecz by 

prąd uzyskać / spalał w niej cały węgiel z kopalni od liska / kopalnia z elektrowni cały prąd zżerała / stąd 
brak światła i węgla - ale system działa. 
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życia, można uzupełnić np. o Singapur, dziś kojarzony z zaawansowaną techniką 
komputerową i najnowocześniejszymi technologiami, a jeszcze w połowie ubiegłego 
wieku utrzymujący się z eksportu płodów rolnych oraz transferów zagranicznych  
(tab. 1). Takie przykłady są jednak wyjątkami; różnice rozwojowe powiększają się, a 
liczba biednych w niektórych regionach świata, np. w subsaharyjskiej Afryce, rośnie 
zamiast maleć. Inna sprawa, że przyjęta przez ONZ wartość 1 dolara dziennie jako 
granica ubóstwa jest czymś zupełnie niepojętym w krajach bogatych.  
 

Tab. 1. Zmiany wielkości podstawowych wskaźników społecznych i gospodarczych  
w Singapurze w latach 1965 (uzyskanie niepodległości) i współcześnie. 

 
 1965 2008 
liczba ludności 1,9 mln 4,6 mln 
gęstość zaludnienia 3074 os / km2 7443 os / km2

przyrost naturalny 44‰ 5,1‰ (2006 r.) 
PKB/mieszk. jako % 
wartości w USA2 16% 71% 

charakterystyczne 
cechy gospodarki 

jedyna zaleta to dogodne 
położenie – duży port 

jeden z największych portów 
świata, lotnisko, rafinerie, 
siedziby licznych banków 

(źródło: Nagle G. 2000, Roczniki statystyczne GUS) 
 
      Różnice w poziomie rozwoju uchodzą powszechnie za najsilniejszy bodziec 
skłaniający do zmiany miejsca zamieszkania. W skali świata migracje, zarówno 
wewnętrzne, jak i międzynarodowe, odgrywają coraz istotniejszą rolę w kształtowaniu 
sytuacji społecznej, demograficznej i gospodarczej zarówno krajów emigracji, jak i 
krajów imigracji. Rzecz niewyobrażalna przed kilkoma dekadami, ale istnieją dziś na 
świecie państwa, w których strukturze etnicznej ludność rodzima stanowi mniejszość – 
jak Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Kuwejt (ryc. 2). Bez taniej siły roboczej z 
importu dalszy rozwój gospodarczy tych krajów, oparty niemal wyłącznie o 
eksploatację przebogatych złóż ropy naftowej, byłby zahamowany. W obliczu nieco 
podobnego problemu stoją państwa bogatej Europy Zachodniej, gdzie do pracy w 
zawodach nieprestiżowych, kojarzonych z dolnymi szczeblami drabiny społecznej, 
rdzenni mieszkańcy tych państw się nie palą. Grozi to w prostej linii strukturalną 
inflacją, gdyż jedynym skutecznym sposobem na przyciągnięcie chętnych do pracy w 
tych zawodach jest wzrost płac. Jedyną realną alternatywą wydaje się być liberalizacja 
polityki imigracyjnej. Chociaż historia zna okresy wzmożonych przepływów ludności, 
jak XIX wiek i emigracja z państw europejskich, należących wówczas do 
najprężniejszych demograficznie na świecie, na półkulę zachodnią, to skala 
dzisiejszych migracji międzypaństwowych, a także intensywność presji migrantów z 
krajów biednego Południa na kraje bogatej Północy przerasta jakiekolwiek 
dotychczasowe przepływy o rząd wielkości. Wśród skutków tych przepływów, oprócz 
wspomnianego już pozytywnego wpływu na lokalne rynki pracy, pojawiają się coraz to 
nowe konflikty społeczne na tle różnic kulturowych, innych hierarchii wartości i różnic 

                                                           
2 Analogiczna wartość dla Polski wynosi 21% (w 2008 r.) 
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w postrzeganiu roli np. religii w życiu jednostek oraz zakresu wolności słowa. Fala 
protestów, która przetoczyła się przez Europę i Bliski Wschód po publikacji karykatur 
Mahometa w kilku europejskich dziennikach, jest tego bezpośrednim skutkiem (Janicki 
2007). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 2. Imigranci jako odsetek populacji wybranych państw 

(źródło: opracowanie własne na podstawie NationMaster.com,  
dostępne na: www.nationmaster.com [11.10.2009]) 

 

      W kontekście tych rozważań sytuacja Polski jest dość znamienna. Jeszcze przed 
dwiema dekadami kraj prowadzący politykę hamowania emigracji, z paszportami 
zamkniętymi na kłódkę w szufladach komend wojewódzkich milicji obywatelskiej, dziś 
kraj znaczącego, niesłusznie budzącego wśród wielu grozę odpływu ludności do 
otwierających podwoje na imigrantów państw Europy Zachodniej, a prawdopodobnie w 
niedługiej perspektywie czasowej kraj o dodatnim saldzie migracji i rosnącym 
zróżnicowaniu etnicznym i religijnym. Tak, jak zmieniają się kierunki migracji oraz 
charakterystyka osobowa statystycznego migranta, tak zmianie powinna ulec także 
nasza percepcja migracji – od dotychczasowej, gdzie migracja jest postrzegana jako 
anomalia i patologia (bo normą jest pozostawanie w ojczyźnie, w kraju urodzenia, 
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i budowanie jego przyszłości tu, na miejscu), po przyjęcie zjawiska migracji jako 
wyznacznika dzisiejszych czasów, w których człowiek bezustannie poszukuje sobie 
miejsca na Ziemi, a ograniczenia swobody ruchu stają się coraz mniej istotne.  
      Redukcja tych ograniczeń może być interpretowana zarówno jako skutek, jak i jako 
składowa procesów globalizacji, interpretowanej często jako zmniejszanie 
funkcjonalnego dystansu pomiędzy mieszkańcami Ziemi, głównie za sprawą postępu 
technologicznego. Komunikacja telefoniczna, u progu lat 30. XX wieku będąca dobrem 
luksusowym, dostępnym tylko dla najzamożniejszych mieszkańców bogatych państw, 
dziś oddaje pole komunikacji internetowej. Wielkość pasażerskich przewozów 
lotniczych w drugiej połowie XX wieku wzrosła kilkudziesięciokrotnie, a ostatnie lata 
przyniosły tak duży spadek cen połączeń, że na wielu trasach żaden inny środek 
transportu nie może konkurować z samolotem już nawet niższą ceną. Ułatwienia w 
komunikacji i transporcie stymulują wymianę interkulturową, stawiając przed 
współczesnym światem nowe, nieznane dotąd wyzwania. Choć wszyscy chcemy 
wierzyć tym, którzy w kontakcie różnych kultur widzą przede wszystkim możliwości 
wzbogacenia każdej z nich wartościami zakorzenionymi w pozostałych, to niepokój 
budzą zdarzenia związane z coraz częściej powtarzającymi się aktami przemocy na tle 
różnic w postrzeganiu świata przez przedstawicieli różnych cywilizacji.  
      Warto zwrócić uwagę na to, że percepcja świata i ocena poszczególnych zdarzeń 
jest bardzo silnie uwarunkowana kulturowo i historycznie. Kiedy mówimy o przemocy 
w kontekście różnic kulturowych, mamy prawdopodobnie przed oczyma obraz 
walących się wież Światowego Centrum Handlu na Manhattanie, czy ofiary eksplozji w 
metrze w Londynie i Madrycie. Tymczasem w takiej sytuacji skojarzenia 
muzułmańskich mieszkańców naszego globu biegną najczęściej w stronę interwencji 
militarnej świata Zachodu w islamskich krajach Azji, postrzeganych tam jako niczym 
nie uzasadnione wtrącanie się w wewnętrzne sprawy Dar-es-Islam, świata (domu) 
islamu.  
      Nasze postrzeganie świata, poza niewątpliwym, często nieuświadomionym 
przyjmowaniem perspektywy europejskiej w ocenie zdarzeń, obarczone jest także 
konserwatywnym, kształtowanym w nas samych widzeniem świata w kategoriach 
znanej z atlasu szkolnego mapy politycznej, na której podmiotami są uznane na arenie 
międzynarodowej państwa. Taką percepcję, w dobie postępujących procesów 
globalizacji, coraz trudniej świadomie zaakceptować. W grupie 50 najsilniejszych 
gospodarczo aktorów sceny światowej, na listach tworzonych corocznie przez magazyn 
Forbes, znajduje się bowiem już kilkanaście ponadnarodowych korporacji, których 
obroty są porównywalne lub nawet większe od produktu krajowego niejednego wysoko 
rozwiniętego państwa. Miejsce Polski w trzeciej dziesiątce jest bez wątpienia lokatą 
wysoką, ale istnieją także firmy-giganty, którym ustępujemy pola. Istotne wahania 
obrotów poszczególnych firm powodują, że lista ta zmienia się w kolejnych latach, 
niemniej jednak takie nazwy, jak Wal-Mart, Exxon, czy General Motors 
niejednokrotnie znajdują się na wyższych pozycjach rankingu niż nasze państwo. 
Wobec zmniejszających się ograniczeń w wymianie handlowej na świecie, w sporej 
mierze za sprawą porozumień międzynarodowych podpisywanych pod egidą Światowej 
Organizacji Handlu, a także w obliczu rosnących przepływów kapitału, technologii i 
siły roboczej, a także nowoczesnych rozwiązań logistycznych, jak offshoring, może 
percepcja świata jako zespołu organizmów gospodarczych, a nie zespołu państw, nie 
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jest wydumaną perspektywą zwolennika dominacji bogatych nad biednymi, lecz stającą 
u progu rzeczywistością? 
      Każda rzeczywistość wymaga innego katalogu terminów, za pomocą których 
można dokonać jej prawidłowego opisu. Jak dowodzi w słynnym Hebanie Ryszard 
Kapuściński (1998), termin państwo nie pasuje do rzeczywistości afrykańskiej, w której 
mieszkańcy często identyfikują się tylko z własnym plemieniem, często ograniczonym 
do palisady wioski, którą zamieszkują, a nazwa państwa, którego są rzekomo 
obywatelami, brzmi w ich uszach obco. Jakim mianem określić dziś Tajwan, aby być w 
zgodzie jednocześnie ze stanem faktycznym (państwo), stanem prawnym (zależny od 
państwa, z którego perspektywy dokonuje się oceny; Polska nie uznaje państwowości 
Tajwanu), partnerem gospodarczym, na którym nam zależy (oczywiście są nim Chiny) i 
własnym sumieniem? Termin naród, nad którego definicją zastanawiają się od pokoleń 
socjologowie narodowości, nie ma praktycznie żadnego zastosowania do społeczności 
zamieszkującej kraje arabskie. Przyjęta w 2005 roku w polskim parlamencie ustawa o 
mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym odmawia prawa do 
stanowienia odrębnej narodowości, a nawet do odrębności etnicznej ludności 
deklarującej narodowość śląską, przyjmując za obowiązujące prawo zapis, który 
zastosowany w czasach zaborów oznaczałby, że naród polski nie istnieje, bo nie ma 
własnego państwa (Dziennik..., 2005; Janicki 2009a).  
      Coraz bardziej wyraziste w Europie tendencje regionalistyczne, nie mylić z 
separatystycznymi, są symbolizowane w Parlamencie Europejskim przez ideę Europy 
Stu Flag przeciwstawianej de Gaulle’owskiej idei Europy Narodów. Powoli znajdują 
one coraz większą aprobatę w poszczególnych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. Od maja 2006 roku Katalończycy mogą deklarować odrębną narodowość; 
Szkoci mają już własny parlament, dysponujący znaczącymi kompetencjami3 i 
wyposażony w finansowe narzędzia do realizacji założonych celów, po raz pierwszy od 
1707 roku; także we Włoszech, obarczonych historycznym ciężarem wielu wieków 
podziałów, tendencje federalistyczne znajdują coraz więcej zwolenników (Janicki 
2009b). W samej Unii Europejskiej istnieje Komitet Regionów, a zwalczanie 
nacjonalizmów i wzajemnych uprzedzeń, a także współpraca regionów stanowią cele, 
których nikt nie kwestionuje. Nakreślona tu tendencja do decentralizacji władzy i 
przekazania maksimum uprawnień wspólnotom regionalnym, w ramach istniejących 
obecnie granic państwowych, stoi w bardzo wyraźnej sprzeczności z ideą 
eksponowania podziałów i różnic narodowych oraz głębokiego „nacjonalizowania” 
historii, która interpretuje te same fakty w zupełnie inny sposób, zależnie od kraju, w 
którym dokonuje się tej interpretacji. Wśród mieszkańców sąsiadujących ze sobą 
państw skrajnie sprzeczne uczucia budzą nazwiska takie jak Lucjan Żeligowski czy 
Stepan Bandera. Dla wielu Polaków pierwszy z nich jest bohaterem narodowym, drugi 
zdrajcą i katem; wielu Litwinów i Ukraińców przyjmuje skrajnie odmienną 
perspektywę.  
      Współczesny świat stawia przed nami wszystkimi ogrom wyzwań. W 1981 roku 
zarejestrowano pierwsze przypadki choroby znanej dziś jako AIDS, dziś mówi się o 
pandemii. Nieoficjalne źródła informacji sugerują, że w rzeczywistości odsetek 
                                                           
3 Do kompetencji szkockiego parlamentu należą takie dziedziny, jak rolnictwo, edukacja, ochrona 
środowiska, zdrowie, policja, badania naukowe, opieka społeczna, prawo do ustalania wysokości podatku 
dochodowego i wiele innych (Scotland Act, 1998). 
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zarażonych i chorych jest nawet dwukrotnie wyższy od danych przedstawianych przez 
czynniki oficjalne – oznaczałoby to, że w niektórych krajach południowej Afryki 
problem może dotyczyć nawet ponad 50% populacji. Szacunki wykonane przez 
University of South Africa's Bureau of Market Research sugerują, że w 2015 roku 
liczba ludności RPA będzie o 12 milionów niższa w porównaniu ze scenariuszem 
wykluczającym istnienie AIDS (The projected..., 2004).  
      Globalny stan środowiska przyrodniczego sukcesywnie pogarsza się, pomimo 
lokalnych sukcesów i coraz wyższego poziomu świadomości potrzeby jego ochrony, a 
także świadomości istnienia związku pomiędzy stanem zdrowotności populacji, a 
czystością środowiska. Katastrofy przyrodnicze wywołane zupełnie nieprzemyślanymi 
działaniami człowieka, zarówno te znane powszechnie, jak książkowy już przykład 
Jeziora Aralskiego, czy mniej znane, jak historia kompletnej dewastacji wyspy Nauru4, 
stanowiącej symbol-miniaturkę Ziemi, wciąż chyba zbyt mało dobitnie przemawiają do 
naszej wyobraźni, chociaż informacje na temat zagrożeń dla środowiska 
przyrodniczego Ziemi oraz dla człowieka pojawiają się już od lat w najrozmaitszych 
publikacjach, w tym w raportach Klubu Rzymskiego oraz raportach ONZ (np.: 
Meadows i in. 1972; Meadows i in. 1992; Brown i in. 2000).  
      Wszystkie nakreślone powyżej problemy, choć są powszechnie postrzegane jako 
problemy globalne, pośrednio lub bezpośrednio wiążą się z zagadnieniem kształtowania 
edukacji szkolnej. Kształcenie i wychowywanie jest bowiem procesem, w ramach 
którego dokonuje się formowanie osobowości młodego człowieka oraz jego poglądów 
na świat. To, jakie informacje o otaczającym świecie zostaną mu przekazane, jak 
zostaną skomentowane i ocenione, a także to, w jaki sposób zostaną one podane – czy 
jako przetrawiona, gotowa do połknięcia papka, czy jako względnie surowy materiał do 
dalszej obróbki myślowej, w znaczącym stopniu może zaważyć na obrazie świata, jaki 
będzie nosił w sobie uczeń, późniejszy absolwent szkoły. Ten obraz świata, w 
połączeniu z wychowaniem, jakie absolwent odebrał w domu rodzinnym, oraz ze 
środowiskiem społecznym, w którym wzrasta, determinują w znaczącym stopniu jego 
przyszłość. Patrząc więc na edukację szkolną i jej oczekiwany kształt, należy patrzeć 
nie tyle na ucznia, jako podmiot procesu kształcenia, ale na przyszłego, świadomego 
swojej roli w społeczeństwie oraz świadomego mechanizmów rządzących 
współczesnym światem obywatela – regionu, Polski, Europy i świata.  
      Na horyzoncie rozważań pojawia się zatem pytanie o to, jaki powinien być 
współczesny człowiek. Nie podejmując się udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na to 
pytanie w kilku słowach chciałbym zauważyć, że w każdym zbiorze cech, które 
stanowiłyby rodzaj opisu modelowego, musi znaleźć się miejsce na umiejętność 
zdobywania, przetwarzania, przekazywania i krytycznej weryfikacji informacji. Nasz 
system edukacyjny ewoluuje wraz z przemianami zachodzącymi na świecie, lecz w 
wielu przypadkach tempo tej ewolucji nie gwarantuje osiągnięcia założonego tu celu, 
jakim jest wyposażenie absolwenta szkoły w zaproponowane powyżej umiejętności. 
Profil kształcenia należy znacznie bardziej niż jest to czynione obecnie, dostosować do 
oczekiwań rynku pracy. Znamiennym jest, co na ten temat powiedział w trakcie 
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w 2004 roku dr Tomasz Wójcik, reprezentant Polski w 
                                                           
4 Niemal 90% powierzchni tej małej wysepki (powierzchnia ok. 21 km2) zajmuje odkrywkowa kopalnia 

fosforytów. Są one na wyczerpaniu, przetrwanie mieszkańców wyspy będzie więc możliwe tylko po 
przeniesieniu na inną wyspę lub do innego państwa; prawdopodobnie będzie to Australia.  
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Międzynarodowej Organizacji Pracy: „Jakiego absolwenta potrzebuje świat? Świat w 
ogóle o absolwentach nie myśli” (XII Dolnośląski..., 2004). 
      Jakiego zatem absolwenta oczekujemy? Bez wątpienia gruntownie wykształconego, 
ale z wyraźną specjalizacją. Oczywiście posiadającego umiejętność odróżniania faktów 
od uprzedzeń, informacji od komentarzy. Umiejącego uszanować odmienność innych i 
wrażliwego na ich potrzeby, ale znającego podstawy własnej kultury i zbudowanej na 
niej cywilizacji. Wyposażonego w trudną umiejętność odróżnienia relatywizacji 
zdarzeń od różnic w ich interpretacji wynikających z różnic kulturowych, czy 
etnicznych, z różnic perspektyw. Potrafiącego pracować w zespole, elastycznego na 
rynku pracy, przekonująco wyrażającego własne myśli, dążącego do dalszego rozwoju, 
świadomego własnych możliwości i ograniczeń.  
      Polski system edukacyjny stoi wobec konieczności ciągłego dostosowywania się do 
szybko zmieniającego się świata. Wypracowanie modelu edukacji, którego nie trzeba 
będzie po kilku latach burzyć kolejną reformą, usiłującą dostosować go do nowych 
potrzeb, lecz modelu, w ramach którego niewielkie korekty będą w stanie utrzymać 
profil absolwenta w nurcie naszych oczekiwań, jest ogromnym wyzwaniem na 
najbliższe lata. Do rozwiązania jest także szereg problemów natury technicznej. Jak 
kształcić umiejętność pisania, jeśli dostępność Internetu w połączeniu z brakiem 
umiejętności (lub chęci) korzystania z niego w sposób właściwy skutkuje zalewem prac 
domowych będących de facto wiernymi kopiami tekstów umieszczonych w sieci lub 
zlepkami prac napisanych na ten sam temat, możliwych do znalezienia w Internecie? 
Problem ten dotyczy wszystkich szczebli edukacji, włączając poziom akademicki, a 
wynika między innymi z niewystarczającego zaangażowania nauczycieli w 
kształtowanie etyki pracy uczniów. Jak przygotowywać zajęcia atrakcyjne również w 
wymiarze formy, z wykorzystaniem multimediów, wobec stałej bolączki polskiej 
szkoły, jaką jest jej niedoinwestowanie? Jak rozstrzygnąć odwieczny problem: kształcić 
szeroko i płytko, czy wąsko i głęboko? 
      W trakcie realizacji zadania tworzenia modelu edukacyjnego odpowiadającego 
wymogom czasów bez wątpienia należy określić funkcję, jaką ma do odegrania 
podręcznik szkolny. Po pierwsze, czy ma on być, zgodnie z encyklopedycznymi 
definicjami, zbiorem podstawowych informacji z zakresu danej dyscypliny, czy też 
powinien stanowić swoisty przewodnik po współczesnym świecie. Po drugie, czy 
powinien stanowić w procesie dydaktycznym wsparcie dla nauczyciela, czy też dla 
ucznia – tu należy zwrócić uwagę na absolutnie podstawową kwestię, jaką jest język, 
jakim podręcznik „rozmawia” ze swoim czytelnikiem. Po trzecie, czy podręcznik 
powinien fakty wyłącznie prezentować, czy także podpowiadać ich ocenę – tu 
kluczową jest umiejętność dokonania wyważonej oceny niejednoznacznych wydarzeń 
historycznych i politycznych, aby niepotrzebnie nie antagonizować, ale również nie 
łagodzić lub wręcz rozmywać wymowy niektórych zdarzeń w imię źle pojętej 
poprawności politycznej i dobrosąsiedzkich stosunków gospodarczo-politycznych. Po 
czwarte wreszcie, według jakiego klucza dokonać niezbędnej w dzisiejszym świecie 
selekcji informacji, które, choć na poziomie akademickim bezdyskusyjnie istotne, 
młodzieży szkolnej potrzebne nie są.  
      Choć nie istnieje ani podręcznik idealny, ani zestaw kryteriów, za pomocą którego 
można by dokonać jego obiektywnej oceny, to dążenie do podnoszenia jakości 
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kształcenia powinno bez wątpienia iść w parze z doskonaleniem podręcznika 
szkolnego.  
 
 
 

SUMMARY 
 
      Permanent changeability is one of the most characteristic features of contemporary 
world. High pace of transformations is clearly visible in all aspects of life. We may 
observe constant political changes, varied economic development resulting in rapid 
increase of international migrations, gradually deteriorating quality of natural 
environment, and resulting upsurge of so called civilizational diseases. Globalization 
processes, that experienced not-ever-noticed acceleration in the last two decades, have 
permanently reduced functional distance between the Earth’s population. Therefore, on 
the one hand, social and economic contacts between peoples of various cultural 
backgrounds have been facilitated, but on the other hand, new threats have appeared.   
      The image of the world we held to date, with well established hierarchies, has been 
notably transformed. Accessibility of goods improved, while spiritual values lose their 
position when competing with material ones. Also the way we perceive the world has 
evolved because of change of perspective (we applied to become members of the 
European Union, now we are its full members), availability of information (Internet 
expansion) or events we encountered (terrorist attacks). Some of the changes are of 
objective character (e.g. extinction of species), some are subjective (Pluto deprived of 
planet status).  
      Contemporary educational system with no doubt has to face serious challenges and 
adapt to faster and faster changing reality of the world that surrounds us. It applies both 
to proposed content of programs and handbooks, and also to making forms of work 
with students more and more attractive. The answer to question about future shape of 
education may be found when searching for answers to two other questions: how should 
contemporary man look like and what graduates do we want to obtain. Profiles of the 
graduates are shaped by plentiful factors, including their surroundings, teachers, 
colleagues, family, and also by handbooks. The latter constitute one of the most 
important links of the educational system. Their construction, considering both the 
content and the form, should by all means meet the needs of contemporary times. It is a 
challenge we have to face.   
 
      
dr Wojciech Janicki 
Zakład Geografii Ekonomicznej 
Instytut Nauk o Ziemi 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
al. Kraśnicka 2 CD, 20-718 Lublin  
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Podręcznik szkolny a współczesne wyzwania edukacyjne 
 

The handbook & modern educational challenges 
 
 
 
 
      Podręcznik szkolny obok wielu materiałów edukacyjnych pozostaje nadal jednym z 
najważniejszych, powszechnie wykorzystywanych w procesie kształcenia środków 
dydaktycznych. Trudno wyobrazić sobie proces kształcenia na poszczególnych 
poziomach edukacji bez obecności podręczników szkolnych. W trakcie czynności 
związanych z nauczaniem – uczeniem się wykorzystywany jest on zarówno przez 
ucznia jak i nauczyciela. Zróżnicowane są funkcje i oczekiwania wobec podręcznika ze 
strony wspomnianych odbiorców. Dla ucznia pozostaje często pierwszym i 
podstawowym źródłem informacji o otaczającej rzeczywistości, procesach i zjawiskach 
w niej zachodzących. W tym właśnie źródle uczeń poszukuje odpowiedzi na pytania o 
przyczyny zjawisk, ich konsekwencje. Podręcznik jest jednocześnie podstawą do 
zapamiętania, zrozumienia i utrwalenia wiedzy. Dla nauczyciela wraz z innymi 
materiałami edukacyjnymi stanowi środek wspomagający organizację procesu 
nauczania-uczenia się. Niezwykle ważne jest uzyskanie odpowiedzi na pytania o to jaki 
ma być współczesny podręcznik, jaka przypada mu rola w dobie ogromnego postępu 
technologicznego, wkraczania do codziennego życia ucznia i nauczyciela często 
wydawałoby się atrakcyjniejszych źródeł informacji – zasobów internetowych, 
programów multimedialnych programów telewizji satelitarnej itp. Odnosząc się do 
powyższych stwierdzeń wydaje się, że wypracowanie nowoczesnego, przystającego do 
współczesności modelu, wzorca podręcznika, atrakcyjnego zarówno dla ucznia jak i 
nauczyciela jest niezwykle potrzebne. Warto więc znaleźć odpowiedzi na pytania o to: 

- jaki ma być podręcznik szkolny w dobie ogromnych, dynamicznych zmian 
zachodzących w otaczającej rzeczywistości, 

- jak zachęcić ucznia do sięgania po podręcznik w czasach kultury konsumpcji, 
preferowania innych z punktu widzenia ucznia bardziej atrakcyjnych źródeł 
informacji, przekazu, 

- jak rozwiązać problem aktualizacji określonej tematyki w czasach szybkich 
przemian technologicznych, społecznych czy ekonomicznych. 

      Analizując rolę podręcznika na tle współczesnych wyzwań edukacyjnych, szukając 
odpowiedniej jego formuły, atrakcyjnego, oczekiwanego przez środowiska szkolne 
wzorca należy odnieść się do współczesnych celów kształcenia jak i oczekiwań 
potencjalnych odbiorców książki. Aktualna koncepcja procesu nauczania-uczenia się z 
jednej strony kładzie nacisk na wszechstronny rozwój ucznia, jego praktyczne 
przygotowanie do funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości, radzenia sobie z 
różnorodnymi sytuacjami życiowymi takimi jak choćby twórcze, aktywne 
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rozwiązywanie problemów takich jak umiejętność odnalezienia się na trudnym rynku 
pracy, czy też wyboru ścieżki przygotowania zawodowego. Wydaje się więc 
koniecznością uwzględnienie przez autorów podręczników powyższej problematyki. 
Ważne jest także wypracowanie koncepcji nowoczesnego podręcznika szkolnego w 
odniesieniu do pojęcia umiejętności kluczowych, określanych często jako umiejętności 
ponad przedmiotowe, uniwersalne, ułatwiające absolwentom szkół wykorzystanie 
wiedzy z różnych poziomów edukacyjnych w życiu codziennym. Mając te oczekiwania 
na uwadze należy stwierdzić, że praca z podręcznikiem szkolnym powinna prowadzić 
do kształcenia wspomnianych umiejętności. Praca z podręcznikiem przedmiotowym 
obok innych działań dydaktycznych powinna prowadzić więc do kształcenia 
umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy, umiejętności posługiwania 
się technologią informacyjną, planowania, organizowania, i oceniania własnego uczenia 
się czy też praktycznego wykorzystania wiedzy szkolnej w przyszłej pracy zawodowej. 
Osiągnięcie tych umiejętności to proces bardzo złożony, długotrwały, będący efektem 
całokształtu działalności dydaktycznej zarówno nauczyciela jak i ucznia. Warto jednak 
podkreślić, że droga do ich przyswojenia prowadzi przede wszystkim przez 
samodzielną działalność ucznia, aktywne poszukiwanie rozwiązań postawionych przed 
nim zadań, poleceń, problemów, a jednocześnie możliwość samokontroli i oceny 
wypracowanych rozwiązań. W tych właśnie działaniach nowoczesny podręcznik 
powinien wspomóc ucznia. Konstrukcja współczesnych materiałów edukacyjnych, a 
więc i opisywanego podręcznika szkolnego powinna umożliwiać realizację celów 
kluczowych jak i tych wyznaczonych programem nauczania poszczególnych 
przedmiotów. Jak już wspomniano efektem procesu nauczania- uczenia się jest 
zdobycie szeroko rozumianej wiedzy, na którą składają się wiadomości, ich 
zrozumienie, praktyczne zastosowanie wiedzy, a także  umiejętności związane z 
analizą, syntezą, i oceną, więc te decydujące o umiejętności myślenia krytycznego. 
Wymogi te wydają się kolejną, istotną wskazówką w poszukiwaniu nowoczesnej 
koncepcji podręczników szkolnych, ich modelowego obrazu. Treści podręcznika, a w 
szczególności tekst z którym pracuje uczeń, powinien do tych oczekiwań być 
dostosowany, powinien ułatwiać nie tylko zapamiętywanie wiadomości ale głównie 
szukanie rozwiązań do zadań dydaktycznych typu: co to jest, zdefiniuj, opisz, nazwij, 
wymień itp. Konsekwencją zrozumienia tekstu podręcznikowego powinna być 
umiejętność a właściwie możliwość pojęcia, znaczenia, wagi treści, opisów, 
charakterystyk czyli zrozumienie prezentowanych faktów, opisanych wydarzeń, czy też 
umiejętność interpretacji własnymi słowami, sformułowanie wniosków, podanie innych 
nie wymienionych w opisie przykładów procesów, zjawisk, sytuacji. 
      W świetle współczesnych wymagań edukacyjnych efektem analizy treści powinno 
być przygotowanie do udzielenia odpowiedzi na bardziej skomplikowane, a więc 
problemowe pytania, zagadnienia, np.: dlaczego?, podaj przykłady rozwiązań, 
porównaj z..., opracuj własną koncepcję, zaproponuj, oceń, osądź, itp.  Udzielenie 
przez ucznia odpowiedzi na tak sformułowane pytania decyduje o sukcesie procesu 
dydaktycznego. Uwzględnienie tej sfery oczekiwań to kolejny warunek wypracowania 
odpowiadającego wymogom kształcenia modelu podręcznika szkolnego, podręcznika 
na miarę współczesności. Książka z której korzystamy w praktyce szkolnej musi uczyć 
zarówno myślenia analitycznego jak i twórczego, co w rezultacie prowadzi do 
spełnienia jednego z najistotniejszych celów kształcenia młodzieży czyli swobodnego 
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poruszania się w świecie zróżnicowanej problematyki. Uczeń korzystający , pracujący z 
książką, wykorzystujący właściwie zaprojektowane jej elementy tzn. tekst, szeroko 
rozumiany materiał ilustracyjny, część podsumowującą, powinien w krótkim czasie z 
biernego odbiorcy zmienić się w badacza, aktywnie poszukującego odpowiedzi na 
nurtujące go pytania. To właśnie podręcznik jako główne źródło informacji, często 
jedyne do którego w swych poszukiwaniach sięga uczeń powinien przyczyniać się do 
kształcenia umiejętności naukowych czyli projektowania, zbierania informacji, badania, 
obserwowania, eksperymentowania, interpretowania, stawiania hipotez, samooceny, 
samokontroli. 
      Jednocześnie to ten środek edukacyjny powinien zachęcać do sięgania po inne 
źródła wiedzy, informacji, a także wskazywać na inne możliwości poszerzania wiedzy. 
Oczekujemy więc od podręcznika, że będzie przewodnikiem dla ucznia po świecie 
wiedzy. Warto także zastanowić się czy to nie podręcznik ma dać uczniowi, a wręcz 
wykształcić w nim potrzebę, nawyk uczenia się w określonym celu, wskazywać na sens 
zdobywania wiedzy, dać podstawę do rozwijania własnych zainteresowań, i ich 
ukierunkowania , czy wreszcie wzbogacać i rozwijać język ucznia. Może się wydawać, 
że to wygórowane oczekiwania w stosunku do podręczników. Jeśli jednak ma on 
stanowić nadal podstawę uczenia się to na tle współczesnych oczekiwań dzieci i 
młodzieży do opisywanych uwarunkowań powinien nawiązywać. Jaki więc ma być 
podręcznik w świetle powyższych rozważań? Które rozwiązania wprowadzone do 
niego umożliwią realizację celów kształcenia, a jednocześnie będą zgodne z 
oczekiwaniami środowiska szkolnego? Poszukując odpowiedzi na szereg postawionych 
już pytań celowe wydaje się odniesienie do wybranych elementów, składników 
podręcznika oraz określenie pożądanych ich cech. Szkolny podręcznik zawiera treści 
ściśle związane z danym przedmiotem jako nauką. Jednak układ treści, język tekstu, 
materiał graficzny musi  być dostosowany do wymogów dydaktyki przedmiotu. Jeśli 
ma spełnić swe funkcje dydaktyczne to jego elementy powinny uwzględniać czynniki 
wspierające proces uczenia się jak i proces projektowania lekcji przez nauczyciela. 
Autorzy powinni pamiętać, że jedną z form kształcenia jest lekcja z podręcznikiem. 
Układ, właściwy dobór i proporcje poszczególnych składników realizację tej formy 
nauczania-uczenia się powinny ułatwiać. Jest to o tyle ważne, że samodzielna praca z 
książką jest warunkiem kształcenia opisanych już umiejętności. Zrozumiały, jasny, 
logiczny tekst umożliwi uczniowi zrozumienie przedstawionych zagadnień. 
Oczekiwany jest zatem tekst zawierający przykłady zjawisk, procesów, zachodzących 
w otaczającej ucznia rzeczywistości, prezentujący powiązania, zależności, a więc 
zmuszający ucznia do aktywnego odbioru informacji. Proste, czytelne, przyjaźnie 
sformułowane polecenia, zadania, pozwolą utrwalić wiedzę oraz pomogą dokonać 
samokontroli i samooceny. Jednocześnie coś dla siebie musi w treści odnaleźć uczeń 
chcący rozwijać zainteresowanie przedmiotem. Mogą temu służyć zamieszczone w 
książce polecenia czy zadania o charakterze gier dydaktycznych, a także propozycje 
obserwacji, badań z wykorzystaniem najbliższego otoczenia. Może warto zastanowić 
się nad umieszczeniem w tekście wskazówek wspierających ucznia w procesie 
przyswajania wiedzy. Niezwykle cennym elementem powinien być materiał 
ilustracyjny, dobrany celowo, ściśle związany z tematyką, dostosowany do poziomu 
ucznia. Niestety ten składnik ma często charakter przypadkowości i z dydaktycznego 
punktu widzenia jest zupełnie zbędny. Obrazy, ilustracje, schematy to materiał, który 
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wraz z tekstem ma wyjaśniać trudne, skomplikowane zjawiska czy procesy. Trafnie 
dobrany materiał graficzny przybliży uczniom zjawiska, obrazy odległe, często obce 
dla naszej kultury, tradycji, a jednocześnie stanowił będzie element rozwijający 
wyobraźnię i abstrakcyjne myślenie. Niezwykle cennym składnikiem są wspomniane 
już pytania, polecenia, zadania, które obok wymienionych już zadań muszą  umożliwić 
przygotowanie do egzaminów, testów, sprawdzianów kompetencji na różnych 
poziomach edukacyjnych. Właściwe ich zredagowanie, nawiązanie formą do zadań 
egzaminacyjnych jest dziś warunkiem koniecznym i niezbędnym. Dobry podręcznik 
pomaga w realizacji celów kształcenia zarówno z punktu widzenia nauczyciela jak i 
ucznia. Powinien być źródłem wiedzy, rozwijać pasję badawczą, prezentować wiedzę 
jako całość  wskazując na  wzajemne związki różnych dziedzin nauki. 
      W posumowaniu rozważań nad koncepcją współczesnego podręcznika szkolnego 
odniosę się do opinii nauczycieli, którzy odpowiedzieli na pytanie dotyczące ich 
oczekiwań związanych z podręcznikiem, który umożliwi realizację współczesnych 
celów edukacyjnych. 
Nauczyciele wskazywali na te cechy, elementy, które ich zdaniem ułatwiają organizację 
procesu lekcyjnego jak i realizację określonych programem nauczania celów 
dydaktycznych. Swoje oczekiwania określili nauczyciele będący Słuchaczami studiów 
podyplomowych dla nauczycieli przyrody, studiów realizowanych przez Uniwersytet 
Wrocławski.  
      Na tej podstawie można sporządzić listę oczekiwań w stosunku do nowoczesnego 
podręcznika szkolnego. Zdaniem pytanych o to nauczycieli podręcznik spełniający 
oczekiwane funkcje dydaktyczne to ten który: 

- wraz z pozostałymi podręcznikami danego przedmiotu tworzy spójną całość, 
- zawiera informacje najistotniejsze dla danego zagadnienia, pozbawiony zbędnych 

opisów, 
- przejrzysty dla ucznia, 
- jest napisany zrozumiałym językiem, dostosowanym do poziomu ucznia, 
- zawiera informacje o innych źródłach wiedzy, odsyła do nich (encyklopedie, 

przewodniki, strony internetowe, literatura fachowa), 
- ma krótkie, wyeksponowane podsumowanie po każdym rozdziale, 
- zawiera repetytorium, 
- ma trafnie, logicznie dobrany materiał ilustracyjny (mapki ,rysunki, schematy), 

ważne ze względu na częsty brak pomocy w szkołach, 
- zawiera ciekawostki, informacje dla zainteresowanych uczniów, 
- posiada skorelowaną, właściwie dobraną tematycznie obudowę multimedialną 

oraz metodyczną w postaci przewodników metodycznych, zbiorów zadań, 
zeszytów ćwiczeń, 

- wyodrębnienia innym drukiem najistotniejszych treści, haseł, 
- posiada propozycje doświadczeń, eksperymentów, obserwacji, możliwych także 

do przeprowadzenia w domu, 
- posiada wykresy z opisem, przykładami interpretacji na ich podstawie zjawisk i 

procesów, 
- traktuje naukę jako całość, nawiązuje do pojęcia integracji i korelacji treści, 
- precyzyjnie wyjaśnia zagadnienia abstrakcyjne (często opisy są bardzo pobieżne), 
- w swej treści jest dostosowany do wymagań egzaminacyjnych, 
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- zawiera przykłady zjawisk i procesów z najbliższego otoczenia ucznia, 
- ma odpowiedni poziom edytorski (jakość papieru, materiału graficznego, 

wymiary, ciężar), 
- posiada zdjęcia z komentarzem, opisem, 
- zawiera słowniczek pojęć, najważniejszych terminów, 
- występuje wyraźny związek treści pomiędzy poszczególnymi rozdziałami –  

nawiązanie do wiadomości wcześniejszych, 
- ma propozycje zajęć terenowych i gier dydaktycznych, 
- stanowi pomoc dla rodziców w zakresie sprawdzenia wiedzy ucznia, 
- uczy analizy i formułowania wniosków, 
- radzi sobie z problemem aktualizacji wiedzy. 

 
      Na zakończenie warto także spojrzeć na oczekiwania uczniów. Na temat 
podręcznika wypowiedzieli się również uczniowie gimnazjum. Analiza pisemnych 
wypowiedzi pozwala na stwierdzenie, że w dużej mierze wyobrażenia uczniów są 
zbieżne z oczekiwaniami nauczycieli. Na pytanie Czego oczekujecie od podręcznika 
szkolnego? uczniowie odpowiadali: 

- przejrzystego, łatwego w odbiorze tekstu, 
- uporządkowanych informacji, tak aby łatwo odnaleźć interesujące  ucznia treści, 
- wyjaśnienia prostymi słowami skomplikowanych zagadnień, 
- treści uwzględniających aktualne osiągnięcia nauki, 
- tematyki uwzględniającej bieżące wydarzenia, 
- informacji niezbędnych do rozwijania umiejętności z danego przedmiotu, 
- oprawy multimedialnej, 
- ćwiczeń dostosowanych do standardów egzaminacyjnych, 
- wyraźnego podziału na działy wraz z podsumowaniem w postaci repetytorium, 
- informacji o stronach internetowych, 
- atrakcyjnej szaty graficznej, przyciągającej wzrok ucznia, 
- umieszczania informacji przydatnych w codziennym życiu, 
- umieszczenia odpowiedzi do części pytań, aby można sprawdzić swoją wiedzę, 
- wyeksponowania najistotniejszych informacji. 

      W rozważaniach nad koncepcją nowoczesnego podręcznika warto uwzględnić 
wyobrażenia i oczekiwania głównych jego odbiorców. Szczególną wagę powinny mieć 
tu opinie uczniów, którzy odpowiadając na pytania o podręcznik wskazali cechy 
ułatwiające korzystanie z tego środka edukacyjnego czyniąc go tym samym atrakcyjną 
pomocą naukową. 

 
 
 

SUMMARY 
 
      The handbook beside many others educational materials still remain a most 
important educational mean, using during educational process. I would like to notice 
that the handbook during educational process should be didactic source as well for 
teachers and students. For this two groups of users there are quite different expectations 
and functions. For students the handbook very often remains the first source of 
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information about surrounding reality and simultaneously is a base for remembering, 
understanding and acquires knowledge.  
      Foe a teacher the hanbook is very helpful to organise educational process. We have 
to consider conception of modern handbook attractive both for teachers and students. 
Preparing such kind model of handbook is very important especially nowadays during 
such big technological progress, when multimedia especially Internet and TV seams to 
be more attractive for students. 
      I would like to refer to current educational goals and expectations. Contemporary 
educational conception emphasises multi-propose student development model in every 
respect. and preparing him for creative, active solving problems. Simultaneously it is 
very important to create key skills such as working as a team member, communication, 
using modern technology and finally using in real life knowledge gained at school. 
In my opinion present day handbook should be tool, which support achieving 
mentioned above aims. 
      Good handbook should fulfil specific didactics functions: for students should be a 
source of knowledge, should stir up student interest in subject and cognition, present 
knowledge as a unity but showing relationship and links between domains of science. 
It is also necessary to take into consideration teachers and students expectations. This 
article base on teachers opinions about modern handbook. 
 
      
dr Anna Dębicka 
Wydziałowe Studium Dydaktyki Przyrody 
Wydział Nauk Biologicznych 
Uniwersytet Wrocławski 
ul. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław 
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Słowo w podręczniku szkolnym  
 

A word in a school textbook 
 
 
 

 
      Od początku istnienia podręczników szkolnych podstawowym elementem ich 
struktury był tekst. Pomimo zmian jakie zaszły zarówno w teorii kształcenia, jak i 
sztuce edytorskiej, w zdecydowanej większości podręczników nadal znajduje on 
szerokie zastosowanie. Przede wszystkim  pozostaje on zasadniczą formą przekazu 
informacji o rzeczywistości. Jest wręcz niezastąpiony, ponieważ w odróżnieniu od 
obrazów, oprócz cech konkretnych w sposób prostszy i bardziej precyzyjny przekazuje 
niektore abstrakcyjne cechy obiektów, zjawisk i procesów oraz sądy o nich (Sternberg 
2001). Oprócz funkcji informacyjnej tekst używany jest również do organizacji pracy 
ucznia na lekcji (zadania dydaktyczne) oraz pełni rolę aparatu informacji, ułatwiającego 
posługiwanie się podręcznikiem (Nowak 2002). W niniejszym opracowaniu analizie 
poddane zostaną dwie pierwsze grupy komunikatów słownych, czyli teksty 
informacyjne oraz zadania dydaktyczne. 
 
 

TEKSTY O CHARAKTERZE INFORMACYJNYM 
 
      Ponieważ język jest środkiem przekazu wiedzy, analizę tekstu podręcznikowego 
należy rozpocząć od rozważań na temat wiedzy i jej kategorii. Bardzo przydatny w tym 
kontekście wydaje się stosowany w psychologii poznawczej podział wiedzy na 
deklaratywną i proceduralną (Sternberg 2001). Pierwszy typ opiera się na znajomości 
faktów, drugi na znajomości procedur działania. Wiedza deklaratywna to wiedza typu: 
wiem, że ...., natomiast kategoria proceduralna: wiem jak.... Dla potrzeb dydaktycznych 
istnieje potrzeba poszerzenia tej typologii o kategorię wiedzy eksplanacyjnej, typu: 
wiem dlaczego.... Ten typ wiedzy może być traktowany jako część pierwszej z 
wymienionych kategorii, ale w sytuacji, kiedy rozważania dotyczą szkoły i planowego 
procesu kształcenia, wiedza typu: dlaczego staje się niezwykle istotna, dlatego warto ją 
wyeksponować. Jednym z ważniejszych zadań współczesnej szkoły jest bowiem pomoc 
uczniowi w zrozumieniu świata. 
      Podręcznik w bardzo dużym stopniu odpowiedzialny jest za tworzenie 
poszczególnych kategorii wiedzy. Charakter zawartych w nim informacji w dużym 
stopniu decyduje, czy uczeń tylko wie, że..., czy również zna odpowiedź na pytania: 
dlaczego? i jak?. Znaczącą rolę w tym względzie odrywa tekst, ponieważ w większości 
podręczników komunikaty słowne są częściej stosowane niż obrazowe. Charakter 
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tekstu w dużym stopniu decyduje więc o jakości wiedzy, która powstaje w umyśle 
odbiorcy. 
      Według W. Okonia (1987) istnieją cztery typy komunikatów słownych za pomocą 
których  przekazywana jest wiedza.  Są to zdania: opisowe, wyjaśniające, oceniające i 
normatywne. Zdania opisowe to takie, które określają własności obiektów, zjawisk i 
procesów. Inaczej mówiąc odpowiadają na pytanie: jak jest? Zdania wyjaśniające 
przedstawiają powody, dla których te własności przybierają określony charakter, czyli 
odpowiadają na pytanie: dlaczego tak jest? Zdania oceniające, nazywane też 
wartościującymi, zawierają oceny opisywanych faktów w różnych kategoriach, np. 
dobra, piękna, przydatności, itp.  Odpowiadają więc na pytania: jakie to jest? Zdania 
normatywne z kolei zapoznają odbiorcę z określonymi normami działań, przedstawiają 
zasady postępowania i pożądane zachowania.  

 
      Podczas praktycznej analizy podręcznika powstaje dylemat, czy każde zdanie 
należy traktować jako odrębny tekst. Z punktu widzenia semiotyki takie postępowanie 
może być uzasadnione ale w sensie logicznym, zwłaszcza w sytuacji gdy chcemy 
ocenić jakość tekstu i jego przydatność do realizacji założonych celów kształcenia, nie 
wydaje się ono słuszne. Analizowanie każdego zdania osobno nie służy temu celowi. 
Dla określenia cech tekstu należy brać pod uwagę dłuższe – kilku-lub nawet 
kilkunastozdaniowe wypowiedzi, spójne logicznie i zogniskowane treściowo wokół 
określonego wątku. Dopiero analiza takich segmentów daje miarodajne informacje o 
wartości tekstu.  
      Wypowiedź, która zawiera wyłącznie charakterystykę obiektów, zjawisk i procesów 
i pozbawiona jest uzasadnienia podawanych faktów można nazwać tekstem opisowym. 
Tekst ten budują tylko zdania opisowe. Przykład tekstu opisowego stanowi fragment 
nr 11: 
      Na obszarze Pojezierza Pomorskiego dominuje rzeźba młodoglacjalna ostatniego 
zlodowacenia. Przeważają tu faliste powierzchnie wysoczyzn morenowych ze 
wznoszącymi się ponad nimi wzgórzami. Istotnym elementem krajobrazu są również 
rozległe, piaszczyste równiny sandrowe. Region przecinają doliny rzeczne wraz z 
dwoma południkowymi odcinkami największych polskich rzek – Wisły i Odry. 
Charakterystyczną cechą pojezierza jest też bogactwo różnej wielkości jezior. Duża ich 
część ma charakter rynnowy ale występują tu także jeziora moreny dennej oraz 
wytopiskowe. Istotnym elementem krajobrazu są także lasy. W niektórych powiatach 
wskaźnik lesistości przekracza 50%. Największy kompleks stanowią Bory Tucholskie, 
na terenie których został utworzony park narodowy.  
      W literaturze dydaktycznej tekst opisowy niekiedy bywa nazywany tekstem 
informacyjnym (Nowak 2002). Takie rozwiązanie nie wydaje się jednak słuszne. 
Pojęcie opis nie jest tożsame z pojęciem informacja. Informacja w sensie 
dydaktycznym to komunikat, który dociera do odbiorcy i jest włączany w jego system 
poznawczy. Należy więc uznać, że każdy rodzaj wypowiedzi zawiera jakąś informację. 
Będzie nią zarówno opis przedmiotu, jak i wyjaśnienie jego pochodzenia, czy ocena 

                                                 
1 Przedstawiane fragmenty tekstów pochodzą z różnych podręczników szkolnych funkcjonujących w 

różnych latach. Ponieważ zostały zamieszczone wyłącznie dla zilustrowania opisywanych w rozdziale 
rozwiązań, nie jest podawane źródło z jakiego pochodzą. 
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przydatności albo nawet zasada posługiwania się nim. To właśnie rodzaj informacji 
różnicuje zdania na opisowe, wyjaśniające, oceniające i normatywne. Tekst, który 
przedstawia właściwości obiektów, zjawisk i procesów, należy nazywać opisowym. 
Można natomiast mówić o informacyjnej funkcji tekstu, wynikającej z faktu, iż za 
pomocą tegoż tekstu podręcznik przekazuje odbiorcy szereg informacji.  
      Konstrukcję, która przedstawiając cechy obiektów, zjawisk i procesów  przedstawia 
również powody, dla których są one takie a nie inne, bądź  uświadamia ich możliwe 
konsekwencje można nazwać tekstem wyjaśniającym. Składa się on z dwojakiego 
rodzaju zdań: opisowych, które przedstawiają określony stan rzeczy i wyjaśniających, 
które tłumaczą przedstawiony stan rzeczy. Tekst wyjaśniający wprowadza więc do 
opisu dodatkowy typ informacji. Ma też swoistą konstrukcję językową. Często budują 
go zdania złożone. Typowe dla nich są takie wyrażenia, jak: dlatego ..., więc ..., 
ponieważ ..., w związku z tym ..., z tego względu ...., w wyniku tego.... oraz inne, które 
pomagają określać relacje przyczynowo-skutkowe. Przykładem tekstu wyjaśniającego 
jest fragment nr 2: 
      Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu Pojezierza Pomorskiego są 
wzgórza moren czołowych. Zostały one usypane z materiału niesionego przez lądolód, 
na linii jego postoju, mają więc przebieg równoleżnikowy. Ponieważ lądolód wycofywał 
się etapami, zauważyć można kilka mniej lub bardziej wyraźnych pasów tych wzgórz. 
Pomiędzy gęsto usianymi pagórkami występują liczne jeziora, które dodają 
krajobrazowi malowniczości, tym bardziej, że przyjmują różnorodne kształty. Łącznie 
jest ich tu ponad 4000. Istotnym elementem rzeźby tego regionu są także równiny 
sandrowe. Zostały one usypane na przedpolu lądolodu z materiału piaszczystego 
niesionego przez wody wypływające z lodowca. Występują więc głównie na południe od 
wzgórz moreny czołowej. Ponieważ zbudowane są z piasku, wykształciły się na nich 
mało urodzajne gleby bielicowe. Z tego względu na ich powierzchni zachowały się lasy. 
Pagórki morenowe, zbudowane z materiału gliniastego, posiadają nieco urodzajniejsze 
gleby, więc tam gdzie nachylenie stoków nie jest zbyt duże, założono pola uprawne. 
      Pierwszy z przytoczonych fragmentów charakteryzuje krajobraz Pojezierza 
poprzestając na podawaniu wybranych faktów. Są one usystematyzowane, ale 
pozbawione wzajemnych powiązań. Każda z wymienionych cech występuje niezależnie 
od pozostałych i bez nawiązania do innych wiadomości o krajobrazie, które uczeń może 
już posiadać. W związku z tym będą podatne na zapomnienie. Natomiast w tekście nr 2 
zdania opisowe przeplatają się ze zdaniami wyjaśniającymi, dzięki czemu 
przedstawiane fakty pozostają we wzajemnych relacjach. Są to relacje  różnego 
rodzaju: przyczynowo-skutkowe, funkcjonalne, czasowe, przestrzenne. Dzięki nim 
tekst stanowi logiczną, zrozumiałą całość. Wyeksponowane związki i zależności 
pomiędzy opisywanymi elementami pozwalają na włączenie podawanych wiadomości 
w struktury wiedzy uprzedniej i stanowią dobry punkt wyjścia do potwierdzenia 
poznanych wcześniej prawidłowości lub formułowania nowych. Przekazywane 
wiadomości są więc łatwe do trwałego przyswojenia, a zdobyta wiedza możliwa jest do 
wykorzystania w różnych sytuacjach.  
      Tekst normatywny pod względem konstrukcyjnym podobny jest do tekstu 
wyjaśniającego, gdyż składa się ze zdań opisowych, przedstawiających charakterystykę 
określonej sytuacji oraz ze zdania lub zdań normatywnych, zawierających zalecenia o 
charakterze wychowawczym, typu porady, nakazy, zakazy lub ostrzeżenia odnoszące 
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się do różnych dziedzin życia (Okoń 1987). Sugestie mogą być wyrażone w sposób 
bezpośredni, poprzez rozkazujący tryb czasownika (pomóż..., nie śmieć...) lub w 
sposób pośredni, poprzez formy typu: należy ...., nie wolno ...., pożądane jest ...., itp. 
Tekst normatywny ilustrowany jest przez fragment nr 3: 
      Skuteczność działań na rzecz ochrony środowiska w dużym stopniu zależy od 
świadomości ekologicznej całego społeczeństwa. W Polsce, w porównaniu z wysoko 
rozwiniętymi państwami Europy zachodniej, jest on niestety wciąż niewystarczający. 
Ludzie nie rozumieją na przykład, dlaczego nie należy wywozić śmieci do lasu lub nie 
odprowadzać nieczystości do rzeki. Więc jeśli masz okazję dziel się swoją wiedzą z 
innymi i uświadamiaj swoich bliskich – rodzeństwo, kolegów, sąsiadów o zagrożeniach 
jakie wynikają z nieodpowiedniego postępowania. Pokazuj im właściwe rozwiązania.  
      Trzy pierwsze zdania maja charakter opisowy. Charakteryzują one stan 
świadomości ekologicznej Polaków. Tekst należy jednak uznać za normatywny, 
ponieważ całość ma wyraźne przesłanie wychowawcze. Wstęp służy przekonaniu 
ucznia o zasadności zawartej w dalszej części wskazówki postępowania. Sprawia, że 
zalecenie staje się bardziej oczywiste. Teksty normatywne są jednak rzadko spotykane 
we współczesnych podręcznikach. Z łatwością natomiast można je odnaleźć w 
opracowaniach przedwojennych. W ówczesnej szkole pierwiastek wychowawczy 
stanowił niezwykle ważny element procesu kształcenia. Ich wartość została 
zdewaluowana w okresie PRL, kiedy podręczniki były wykorzystywane jako narzędzie 
indoktrynacji politycznej.  
      Posługując się typologią zdań według W. Okonia (1987) można jako czwartą 
kategorię wyróżnić tekst wartościujący (Jagodzińska, Chmielewska 1980). Analiza 
podręczników pokazuje jednak, że trudno jest wyodrębnić fragmenty tekstu 
podporządkowane przede wszystkim ocenie faktów. Zazwyczaj wartościowanie 
stanowi integralną część opisu lub wyjaśnienia. Jest jedną z cech opisywanej 
rzeczywistości lub argumentem uzasadniającym jakiś fakt. Ocenianie staje się więc 
atrybutem tekstów opisowych i wyjaśniających. (Rodzoś 2002). Dlatego wyodrębnianie 
tekstu wartościującego jako odrębnej kategorii wydaje się zabiegiem sztucznym i 
niepotrzebnym. Przykładem tego faktu jest fragment nr 4: 
      Niezwykle ważnym elementem pozaprzyrodniczych uwarunkowań rozwoju rolnictwa 
jest poziom wykształcenia rolników. Od niego zależą sposoby uprawy ziemi i chowu 
zwierząt, które z kolei rzutują na uzyskiwane efekty gospodarowania. Stwierdzono, że 
gospodarstwa, których właściciele są dobrze wykształcenia, osiągają wyższe dochody. 
Niestety polskich rolników cechuje niski poziom edukacji. Prawie 40% właścicieli 
indywidualnych gospodarstw rolnych ma wykształcenie podstawowe oraz niepełne 
podstawowe. Ponad 5% ma wykształcenie policealne i wyższe. Dlatego niewielu 
rolników stosuje nowoczesne rozwiązania techniczne.  
      W większości zdań przytoczonego fragmentu występują oceny faktów. Mają one 
jednak charakter argumentów tłumaczących stosunkowo niski poziom rolnictwa w 
Polsce. Tekst należy więc zaliczyć do kategorii wyjaśniającej. Liczny udział ocen jest 
natomiast jego cechą dodatkową.  
      We współczesnych podręcznikach występują również teksty, które nie mają 
odpowiednika w typologii zdań W. Okonia. Są to teksty, które można nazwać 
instruktażowymi. Ich celem jest organizacja postępowania ucznia w określonym 
zakresie. Zawierają one uporządkowany opis czynności, które należy wykonać, aby 
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zrealizować jakieś złożone zadanie, takie jak np. pomiar wysokości Słońca nad 
widnokręgiem, czy obserwacja zachowania zwierząt. Nie są to teksty normatywne, 
ponieważ nie mają charakteru wychowawczego lecz poznawczy lub kształcący. Nie są 
to również zadania dydaktyczne, ponieważ ich celem jest nie tyle rozwiązanie 
konkretnego zadania, ile zapoznanie ucznia z procedurami postępowania. Bardziej 
skupione są więc na pokazaniu sposobu rozwiązania problemu, niż na efektach 
działania. Teksty instruktażowe bardziej typowe są dla przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych niż humanistycznych. 
      Analiza tekstów pod kątem zawartych w nich typów informacji pozwala ocenić 
przydatność podręcznika do budowania poszczególnych kategorii wiedzy. 
Opracowanie, w którym przeważa tekst opisowy, będzie sprzyjało budowie wiedzy 
deklaratywnej, typu:  wiem, że.... Żeby uczeń był przygotowany do sprawnego 
funkcjonowania w otaczającym go świecie, potrzebna jest mu jednak wiedza 
eksplanacyjna typu: wiem dlaczego...oraz wiedza proceduralna (wiem jak...). W tym 
miejscu mogą powstać wątpliwości, czy tekst podręcznika jest odpowiednim 
narzędziem kształtowania  ostatniej z wymienionych kategorii. Wiedza proceduralna 
związana jest bowiem ze sferą działania, powstaje poprzez praktyczne wykonywanie 
danej czynności (Sternberg 2001). Tekst podstawowy podręcznika w niewielkim 
stopniu może więc brać udział w jej tworzeniu. Może jedynie dawać  jej teoretyczne 
podstawy. Taką rolę mogą pełnić teksty instruktażowe, opisujące sposób wykonywania 
określonych czynności. W niewielkim stopniu pomocne w tym względzie mogą być 
również teksty normatywne. Nie proponują one jednak toku postępowania, nakreślają 
jedynie ogólne kierunki działań, najczęściej w kategoriach etycznych, więc ich rola jest 
ograniczona. Duże znaczenie dla powstawania wiedzy proceduralnej maja natomiast 
zadania dydaktyczne. 
      Podręcznik z dużym powodzeniem może kształtować wiedzę eksplanacyjną. 
Dobrze skonstruowany tekst jest w stanie wyjaśnić każdy z przytoczonych faktów. 
Dzięki niemu uczeń może poznać przyczyny i następstwa poznawanych elementów 
rzeczywistości, warunki ich występowania, relacje z innymi elementami. O ile tekst 
opisowy przedstawia obiektywnie świat, o tyle tekst wyjaśniający pozwala go 
zrozumieć. Wyjaśnianie prowadzi do określania związków pomiędzy różnymi faktami 
jednostkowymi. Pomaga więc układać zdobywane wiadomości w uporządkowane 
struktury. Spójność zdobytej wiedzy przesądza z kolei o jej trwałości i operatywności. 
Tekst wyjaśniający jest więc niezwykle pożądanym typem narracji na każdym 
poziomie kształcenia.  
      Przeprowadzone rozważania mogą nasunąć wniosek, że tekst opisowy posiada 
znikomą wartość dydaktyczną, a umieszczanie go w podręczniku jest niepotrzebne lub 
wręcz szkodliwe. Wniosek taki będzie jednak  niesłuszny. Informacje o cechach 
poznawanej rzeczywistości są bowiem uczniowi bardzo potrzebne. Stanowią one 
kanwę wszelkich struktur wiedzy. Podręcznik powinien więc opisywać różnorodne 
obiekty, zjawiska i procesy. Ważne jest natomiast, żeby tym charakterystykom 
towarzyszyło wyjaśnianie uwarunkowań opisywanych elementów rzeczywistości, 
konsekwencji ich występowania i powiązań z innymi. Za szkodliwą należy uznać 
natomiast taką sytuację, kiedy tekst opisowy jest jedynym rodzajem narracji 
podręcznikowej. Nabywana wówczas przez ucznia wiedza będzie miała charakter 
deklaratywny typu: wiem, że...., (Sternberg 2001). Tymczasem do sprawnego 
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funkcjonowania w świecie potrzebna jest również wiedza eksplanacyjna, typu: wiem 
dlaczego... Jest ona podstawą skutecznego działania.  
      Dotychczasowe rozważania na temat tekstu w podręczniku szkolnym dotyczyły 
głównie kwestii typologii komunikatów słownych oraz ich przydatności w 
kształtowaniu poszczególnych kategorii wiedzy. Inna ważną cechą podlegającą analizie 
dydaktycznej jest też sposób opracowania tekstu pod względem relacji nadawca-
odbiorca. J. Nocoń (2009) wyróżnia dwa podstawowe typy wypowiedzi. Pierwszy z 
nich to wypowiedź zdepersonalizowana, skoncentrowana wyłącznie na treściach, 
nazywana wypowiedzią dla kogoś. Sprowadza się ona do prezentacji wiedzy. Kwestią 
nadrzędną jest obiektywizm przekazywanych informacji i odpowiedni sposób ich 
ułożenia. Zarówno nadawca, jak i odbiorca pozostają ukryci poza tekstem. Jak 
podkreśla J. Nocoń (2009) ten typ wypowiedzi jest w polskich podręcznikach 
dominujący. Jego utrwaleniu sprzyjała pedagogika socjalistyczna, podnosząca 
obiektywizm i kształtowanie naukowego światopoglądu do rangi nadrzędnych wartości 
edukacyjnych. 
      Drugi typ to wypowiedzi o charakterze dialogu, w którym występują elementy 
interakcyjności pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Są to teksty, w których zastosowane 
środki językowo-stylistyczne sprawiają, że stają się one kierowane do kogoś. 
Najbardziej typowym sposobem uzyskania takiego efektu  jest stosowanie osobowej 
formy wypowiedzi. Najczęściej jest to pierwsza osoba liczby mnogiej, dzięki czemu 
powstaje wrażenie, że autor wypowiedzi wraz z jej odbiorcą stanowią zespół. Wspólnie 
analizują sytuacje i wspólnie rozwiązują problemy. Autor mówi na przykład do ucznia: 
Gdy spojrzymy na mapę obu dorzeczy, dojrzymy interesujące zjawisko asymetrii lewej i 
prawej części każdego dorzecza.  
      Efekt dialogu można uzyskać stosując również drugą osobę liczby pojedynczej lub 
mnogiej, np.: Jak z pewnością zauważyliście temperatura powietrza zależy nie tylko od 
wysokości Słońca nad widnokręgiem. W ten sposób wyeksponowany jest przede 
wszystkim odbiorca, jednak w przeciwieństwie do sposobu pierwszego, pomiędzy nim 
a nadawcą powstaje wyraźny dystans.   
      Teksty dialogizowane są również poprzez wkomponowanie w tekst informacyjny 
odpowiednich pytań. Sprawiają one, że tekst przyjmuje postać rozmowy (Nocoń 2009). 
Postawione pytania nie wymagają podjęcia przez ucznia określonych działań, nadają 
jedynie całej wypowiedzi cech autentycznej rozmowy. Przykładem może być 
następujący fragment:  
      Innym typem gleby występującym w Polsce są rędziny. Powstają one na podłożu 
zasobnym w węglan wapnia, czyli na wapieniach marglach i kredzie Są bogate w 
składniki pokarmowe, ale trudne w uprawie. Dlaczego? Otóż, ze względu na rodzaj 
podłoża, w którym występują różnej wielkości okruchy skalne . Zresztą ich nazwa 
pochodzi od staropolskiego słowa „rzędzić”, które określało dźwięk pługa 
zahaczającego o okruchy skalne licznie występujące w podłożu.  
       Strategia przekazu informacji jest jednym z czynników wpływających na 
efektywność kształcenia. Styl dialogowy przede wszystkim zmniejsza dystans 
pomiędzy odbiorcą a nadawcą informacji, sprawia, ze lektura staje się przyjemniejsza. 
Uatrakcyjnia przy tym przekaz informacji i angażuje ucznia emocjonalnie. Sprzyja 
zmianie jego postawy z „muszę” na „chcę”, spełnia więc rolę motywacyjną (Nocoń 
2009). Poza tym dialogowa forma wypowiedzi ułatwia przyswojenie i zrozumienie 
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przekazywanych treści. Tekst, dzięki pytaniom i osobowym formom wypowiedzi 
często przybiera postać wywodu, odtwarzajacego właściwy tok myślenia. Podtrzymuje 
to uwagę ucznia i uczy właściwego podejścia poznawczego.  Z powyższych względów 
strategia nadawczo-odbiorcza podręcznika szkolnego powinna być przedmiotem 
analizy dydaktycznej.  
 
 

ZADANIA DYDAKTYCZNE 
 
      Zadanie dydaktyczne definiowane bywa różnie. R. Radwiłowicz (1986) określa je 
jako wymóg przekształcenia wyodrębnionego, zastanego stanu układu elementów 
rzeczywistości (danych) w układ pożądany. Według definicji A. Góralskiego (1989) to 
świadomość konieczności i możliwości działania. W. Kojs (1994) zadaniem 
dydaktycznym nazywa żądanie uzyskania pewnego stanu, wykonania pewnych 
zabiegów (czynności) na zbiorze danych wyjściowych w celu otrzymania pożądanego 
ich stanu lub też jako żądanie uzupełnienia zbioru danych wyjściowych. D. Licińska 
(1990) przyjmuje, że zadanie dydaktyczne to zespół świadomie zainspirowanych 
czynności, których wykonanie prowadzi do realizacji założonych celów. Pomimo 
różnego zakresu treściowego przytoczonych definicji, można wyodrębnić ich wspólne 
pole. Tworzą je dwa elementy: stymulacja do działania, pochodząca ze strony autora 
zadania, określana też jako inspiracja, wymóg, czy żądanie oraz dzia łanie odbiorcy.  
Dwie ostatnie definicje swoim zasięgiem obejmują również trzeci element: cele 
dzia łania. Według W. Kojsa, tym celem jest  nowa wiadomość, natomiast w ujęciu D. 
Licińskiej „realizację założonych celów” można odczytać szerzej, również jako dążenie 
do zmian w osobowości ucznia, co jest zgodne z założeniami współczesnej teorii 
kształcenia. 
      Mając na uwadze treść powyższych definicji, można przyjąć, że w odniesieniu do 
podręcznika szkolnego zadaniem dydaktycznym jest  taka konstrukcja 
s łowna, która wyraża inspirację  do dzia łania,  okreś la  czynności ,  które 
należy podjąć  dla realizacji  za łożonego celu,  oraz pozwala osiągnąć  
konkretny,  moż l iwy do zweryfikowania wynik . Zazwyczaj warunki te spełnia 
większość pytań i poleceń zawartych w podręczniku. Nie należą do nich jedynie te, 
które nie określają dokładnie rodzaju działania, bądź wymagają od ucznia czynności 
niemożliwych do skontrolowania. Przykładem może być polecenie typu: „zwróć 
uwagę....”, „przypatrz się....”, „zauważ....”, itp. Jako zadań dydaktycznych nie należy 
traktować również zdań o charakterze normatywnym, jak np. „Kupujmy produkty 
polskie”, ani też pytań, których celem jest tylko zasygnalizowanie jakiegoś problemu, 
objaśnianego w dalszej części tekstu. Są one środkiem dialogizacji tekstu. Skupiają 
uwagę ucznia na właściwym toku rozumowania, nie wymagając od ucznia 
podejmowania samodzielnego działania. 
      Zadania dydaktyczne stanowią bardzo ważną część podręcznika szkolnego. Ich rola 
jest znacząca. Pobudzają bowiem ucznia do podejmowania różnorodnych czynności 
umysłowych i technicznych. Zdaniem K. Kruszewskiego (1987) są one tym elementem, 
który w dużej mierze przesądza o związkach między poszczególnymi treściami, jako że 
o miejscu danej informacji w ogólnej wiedzy ucznia decyduje to, czy jest ona 
wykorzystywana w działaniu, czy też znajduje się w stanie spoczynku.  
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      Zadania dydaktyczne zawarte w podręczniku uczniowskim pomagają organizować 
proces kształcenia i to nie tylko w zakresie kontroli postępów w nauce, ale również na 
etapie wprowadzania nowych treści. Są przydatne uczniowi, który planuje samodzielne 
uczenie się a także nauczycielowi, który przygotowuje przebieg lekcji. To czy spełniają 
te funkcje zależy jednak od ich charakteru i związku z innymi elementami podręcznika.   
      Ocena wartości dydaktycznej zadań wymaga w pierwszej kolejności ich analizy 
typologicznej, przy czym kryteria podziału mogą dotyczyć zarówno treści, jak i formy. 
W literaturze przedmiotu najbardziej znana jest klasyfikacja ze względu na treść pytań i 
poleceń W. Kojsa. Jest ona bardzo interesująca pod względem poznawczym. 
Wyróżniono w niej aż 19 typów pytań podręcznikowych ale jak sam autor przyznaje 
zastosowanie tej klasyfikacji w praktyce jest bardzo trudne z uwagi na jej otwartość i 
nierozłączność poszczególnych kategorii (Kojs 1975).   
      Innym kryterium, na podstawie którego można dokonać klasyfikacji zadań jest rola 
jaką  pe łnią  zadania w zdobywaniu przez ucznia wiedzy oraz w 
kszta ł towaniu jego umieję tności  i  postaw. Biorąc pod uwagę to kryterium 
można wyróżnić dwa typy zadań: 

- służące wprowadzeniu nowych treści: ich rozwiązanie dostarcza uczniowi nowej 
wiedzy o faktach, zjawiskach, procesach zachodzących w poznawanej przez ucznia 
rzeczywistości albo zapoznaje go z nowymi technikami działania, lub też uczy 
zachowania w określonych sytuacjach, 

- kontrolno-utrwalające: ich celem jest sprawdzenie stopnia zapamiętania lub 
zrozumienia treści zawartych w tekście lub innym źródle, bądź utrwalenie 
poznanych wiadomości czy też wyćwiczenie czynności umysłowych lub 
technicznych. 

      Występowanie w podręczniku zadań wprowadzających nowe treści sprzyja 
aktywizacji procesu kształcenia. Dzięki nim uczeń otrzymuje możliwość zdobycia 
nowych informacji lub umiejętności w oparciu własna pracę. Tego typu zadania 
zwracają uwagę na możliwość innego postępowania niż przyswajanie treści zawartych 
w tekście. Jest to ważne zarówno w procesie samokształcenia, jak i zorganizowanej 
pracy na lekcji przez nauczyciela.  
       Zadania kontrolno-utrwalajace sprawdzają stopień opanowania treści. Są niezwykle 
przydatne na etapie kontroli wyników kształcenia. Negatywnie jednak należy ocenić 
sytuację, kiedy stanowią jedyną grupę zadań. Taki podręcznik nie pomaga w 
organizowaniu nauczania-uczenia się, poza tym sprzyja utrwalaniu przekonania, 
zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli, że  proces kształcenia to bierne 
przyswajanie i odtwarzanie wiadomości.  
      Analiza zadań podręcznikowych pod kątem ich roli w procesie kształcenia powinna 
być prowadzona przy uwzględnieniu treści tekstu i ilustracji. Klasyfikacja pytań i 
poleceń do określonej kategorii możliwa jest bowiem tylko przy znajomości treści 
zawartych w dwu pozostałych elementach. Analiza samych czasowników operacyjnych 
zawartych w zadaniu nie jest wystarczająca. To samo zadanie w różnych podręcznikach 
może reprezentować różne typy. Problem ten ilustruje następujące polecenie: Oceń 
konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zadanie to można 
zakwalifikować jako zadanie wprowadzające nowe treści lub jako kontrolno-
utrwalające, w zależności od informacji zawartych w tekście i ilustracjach podręcznika. 
Ta druga sytuacja zaistnieje wówczas, gdy podręcznik przedstawia konsekwencje 
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wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej poprzez tekst lub ilustracje. Zadanie z 
pozoru wymaga od ucznia samodzielnego wysiłku intelektualnego, a w rzeczywistości 
sprawdza jedynie, czy uczeń zapamiętał lub zrozumiał podane mu w innej formie 
informacje. 
       Zadania podręcznikowe można też klasyfikować według innego kryterium, jak np. 
rodzaj  aktywności  poznawczej  ucznia,  podejmowanej  w toku rozwiązywania 
zadań. Korzystając z klasyfikacji J. Mordawskiego (1982) wyodrębnić można trzy typy 
zadań: 

- reproduktywne, wymagające zapamiętania lub odtworzenia informacji z pamięci, 
podręcznika lub innego źródła, bez konieczności ich przetwarzania, 

- algorytmiczne, wymagające przetwarzania informacji według znanego uczniowi 
wzoru postępowania, inaczej algorytmu, lub podanej instrukcji,  

- problemowe, również wymagające przetwarzania zebranych informacji ale bez 
podanego wzoru postępowania, czyli w oparciu samodzielne myślenie ucznia. 

      Kryterium podziału na zadania algorytmiczne i problemowe ma charakter 
względny, ponieważ to samo zadanie w zależności od kontekstu w jakim występuje 
może być zaszeregowane do obu z tych kategorii. Tak więc, klasyfikując dane zadanie 
należy pod uwagę to, czy było ono w takiej lub podobnej formie rozwiązywane 
wcześniej. W przypadku kiedy uczniowie znają już drogę rozwiązania, zadanie zaliczyć 
trzeba do grupy zadań algorytmicznych. Jeśli zaś rozwiązanie opiera się na twórczej 
aktywności ucznia, to zadanie można zaklasyfikować do grupy zadań problemowych.  
      Zadania dydaktyczne zamieszczone w podręczniku można klasyfikować ze względu 
na rodzaje czynności poznawczych podejmowanych przez ucznia w trakcie ich 
rozwiązywania (Rodzoś 2002). Ma to bezpośrednie przełożenie na zakres umiejętności 
możliwych do opanowania przez ucznia.  
      Analiza podręczników pozwala wyróżnić 15 typów czynności najczęściej 
wykonywanych przez ucznia w trakcie rozwiązywania zadań. Mają one charakter 
umysłowy lub techniczny. Ich lista jest następująca: 

- odtwarzanie informacji z pamięci lub wskazanego źródła, 
- porządkowanie wiadomości – szeregowanie informacji według podanych zasad, 
- rozpoznawanie – kojarzenia obiektów, zjawisk z ich opisem słownym lub 

prezentacją graficzną, 
- pomiar,  
- obliczanie,  
- rysowanie, kolorowanie, 
- modelowanie, 
- analizowanie – wyodrębnianie elementów z określonej całości (tekst, rysunek, dane 

liczbowe), 
- porównywanie – poszukiwanie podobieństw i różnic między wybranymi obiektami, 

procesami, zjawiskami, 
- klasyfikowanie – wyodrębnianie grup przedmiotów lub zjawisk na podstawie ich 

cech wspólnych, bądź przyporządkowanie jednego elementu do odpowiedniej 
grupy, 

- argumentowanie – przytaczanie wiadomości uzasadniających przyjęte opinie, sądy, 
- synteza – budowanie obrazu całości na podstawie poznanych jej elementów, 
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- wnioskowanie (dedukcyjne, redukcyjne, indukcyjne) – wyprowadzanie nowych 
twierdzeń ze znanych przesłanek, 

- projektowanie – planowanie działań, tworzenia w umyśle nie istniejących układów, 
- ocena – formułowanie opinii o wartości danych zachowań, zdarzeń, zjawisk itp. 

      Rozwiązanie jednego zadania bardzo często wymaga wykonania kilku czynności. 
Poza tym, charakter tych czynności, nie zawsze jest w zadaniu wyrażony wprost, przez 
czasowniki operacyjne lub pytajniki. Czasownik podaj umieszczony na początku 
polecenia, może na przykład wymagać prostego odtworzenia informacji z pamięci lub 
określonego źródła (Podaj nazwy dni tygodnia) albo analizy materiału źródłowego (Na 
podstawie tabeli podaj nazwy ruchów górotwórczych, które miały miejsce w erze 
paleozoicznej), albo nawet wnioskowania (Podaj wspólne cechy wszystkich 
bezkręgowców). Innym czasownikiem przyjmującym wiele znaczeń jest czasownik 
wyjaśnij. Ponieważ wyjaśnianie to odmiana rozumowania mająca na celu ukazanie 
przyczyn, na mocy których zachodzi jakieś zjawisko, czy stan rzeczy (Ajdukiewicz 
1985), użycie tego słowa w zadaniu dydaktycznym sugerować może, że zadanie 
wymaga od ucznia wnioskowania.  Tak będzie w sytuacji, kiedy uczeń musi dojść do 
określonego stwierdzenia własną pracą myślową. Wtedy, kiedy wyjaśnienie jest podane 
przez podręcznik, zadanie wymaga jedynie powtórzenia słów zapisanych w tekście. Ma 
więc charakter odtwórczy. Jak wynika z powyższych przykładów analiza czynności 
koniecznych do rozwiązania danego zadania wymaga wnikliwości i znajomości 
szerszego kontekstu, w jakim to zadanie występuje. 
       Analiza zadań pod względem czynności wykonywanych przez ucznia w trakcie ich 
rozwiązywania pozwoli określić wkład podręcznika w organizację procesu 
poznawczego. Pełny proces poznawczy składa się z trzech etapów: gromadzenia 
informacji, ich przetwarzania oraz formułowania sądów, praw, prawidłowości, hipotez i 
teorii. Dla pierwszego etapu charakterystyczne są następujące czynności: odtwarzanie, 
pomiar, obliczanie, proste analizy. Przetwarzanie zdobytych informacji opiera się z 
kolei na takich czynnościach jak: modelowanie, porządkowanie, porównywanie, 
klasyfikowanie, argumentowanie. Synteza, wnioskowanie, projektowanie i ocena to z 
kolei czynności, najwyższego rzędu, dzięki którym możliwa jest organizacja ostatniego 
ogniwa poznawczego.  
      Człowiek do sprawnego funkcjonowania w świecie potrzebuje umiejętności 
zarówno gromadzenia informacji, jak i ich wielostronnego przetwarzania oraz 
prawidłowego formułowania sądów, prawidłowości i hipotez. Ostatnie z wymienionych 
są niezwykle ważne a jednocześnie trudne do opanowania. Szkoła jest miejscem, gdzie 
człowiek powinien je nabywać. Charakter zadań w podręczniku, który pomimo dużych 
zmian cywilizacyjnych nadal pozostaje ważnym środkiem dydaktycznym, w dużej 
mierze wyznaczającym charakter procesu nauczania-uczenia się, ma więc ogromny 
wpływ na efekty kształcenia. Niedostatki podręcznika można uzupełnić ale jest to 
zadanie trudne, znacznie obciążające nauczyciela. 
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SUMMARY 

 
      A fundamental element of vast majority of school textbooks is text itself. Multiple 
characteristics of verbal messages make them find various applications. They convey 
educational contents (information texts), organise the process of education (didactic 
tasks: questions and instructions) and help a student to use a textbook (an information 
apparatus: table of contents, references).  
      The character of an information text influences the quality of knowledge which is 
created in a child’s mind. Descriptive texts presenting a specific state of affairs, 
answering the question: how is it? are conducive to creating declarative knowledge of 
the type: I know that…However, explaining texts which present justification of facts 
answering the question: why is it like that? Contribute to the rise of explanative 
knowledge of the type: I know why. Instruction texts, and to some degree also 
normative, build operative knowledge of the type: I know how. The character of 
textbook texts to a large degree decide about the quality of educational process.  
      Another text element of a school textbook, extremely important for the process of 
education, are didactic tasks (questions and instructions). They prompt a student to act, 
to take up various mental and technical activities. Solving them enables them to master 
skills. The fact that there are tasks in a textbook also has a practical value, because they 
constitute an element which helps in organising the process of education both at the 
stage of progress control in learning and introducing new contents. 
      In textbooks there are various types of questions and instructions. Evaluation of 
their didactic value requires a detailed analysis as far as their usefulness in the process 
of education is concerned.  
      To reach this objective one needs to apply the standardisation of textbook tasks 
according to the following criteria: 

1. The role of tasks in the cognitive process (control and revision tasks and 
introducing new contents). 

2. The type of cognitive activity of a student during task solving (reproductive, 
algorithmic and problematic). 

      This paper also proposes a detailed analysis of tasks as far as students’ activities 
performed during their solving are concerned. They are directly connected with the 
scope of skills which are possible to master. The character of tasks in a textbook, which 
still is an important didactic means, to a large degree determining the process of 
teaching-learning, has a great influence on the process of education. Defects of a 
textbook in this respect may be supplemented but it is a task which significantly 
burdens the teacher. 
 
      
dr Jolanta Rodzoś 
Pracownia Dydaktyki Geografii 
Instytut Nauk o Ziemi 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
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Środki obrazowe w podręczniku szkolnym 
 

Illustrations in school textbooks 
 
 
 
 

WSTĘP 
 
      Główną funkcję jaką przypisać należy podręcznikom szkolnym jest pomoc w 
uzyskiwaniu przez ich odbiorców nowych wiadomości oraz uzupełnianie i 
aktualizowanie wiedzy uprzednio przez nich nabytej. Treści zawarte w podręcznikach, 
z których można czerpać tę wiedzę, przedstawiane są w formie werbalnej, bądź 
graficznej. Dotychczasowe wyniki badań nad książką szkolną wskazują, że 
szczególnymi walorami dydaktycznymi obdarzony jest przede wszystkim materiał 
ilustracyjny. Przywołajmy chociażby myśl E. Berezowskiego (1948): „Obraz wzbudza 
zainteresowanie, tym samym podtrzymuje uwagę dziecka, a działając na jego wzrok 
dociera do wyobraźni i tworzy w umyśle trwałe podstawy wiedzy.” Taki stan rzeczy 
potęguje ponadto fakt, że obrazowe przedstawianie treści wysoko cenione jest przez 
samych uczniów. „Człowiek na ogół lubi obrazy, dziecko zaś ze szczególnym 
upodobaniem garnie się do obrazów, obserwuje je i chętnie gromadzi” – pisał 
uprzednio przywołany E. Berozowski (1948). Powyższe słowa wypowiedziane ponad 
60 lat temu nie tracą na znaczeniu także i dziś. 
      Konsekwencją wzrastającej potrzeby obrazu była i w dalszym ciągu jest ewolucja 
ikonografii podręcznikowej. To ona sprawiła, że aktualnie obowiązujące książki 
szkolne cechuje bogactwo środków obrazowych, silnie zróżnicowanych pod względem 
formy i treści. Owa różnorodność ilustracji między innymi wyłania problem ich 
klasyfikacji. Autorzy podręczników próbują rozwiązać wątpliwości na własną rękę. W 
konsekwencji wkrada się niepotrzebne zamieszanie w proponowanym systemie 
nazewnictwa i numeracji podpisów ilustracji. W celu uporządkowania terminologii 
funkcjonującej w przedmiocie badań, autor podejmuje próbę sklasyfikowania środków 
obrazowych zamieszczonych we współczesnych podręcznikach. Elementem 
podlegającym analizie była szata graficzna niemalże wszystkich, aktualnie 
obowiązujących (tj. wprowadzonych wraz z reformą oświaty po 10 marca 1999 r.) 
podręczników do geografii i przyrody. Chociaż klasyfikację stworzono w oparciu o 
materiał do nauki wyżej wymienionych przedmiotów, to należy zwrócić uwagę, że 
może ona służyć autorom podręczników przeznaczonych także do nauki innych 
przedmiotów. 
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DEFINICJA ILUSTRACJI 
 
      Termin ilustracja pochodzi od łacińskiego słowa illustratio, co znaczy 
unaocznienie, rozjaśnienie (Słownik wyrazów obcych PWN 1980). Powyższe pojęcie 
jest różnie definiowane w opracowaniach encyklopedyczno-słownikowych. Według 
Encyklopedii wiedzy o książce (1971) ilustracja jest elementem, który wiąże się z treścią 
książki. Stanowi jej uzupełnienie w postaci oryginalnego lub zreprodukowanego 
rysunku, ryciny, obrazu lub zdjęcia fotograficznego. Wydaje się, że powyższa definicja 
nie oddaje w pełni charakteru i roli ilustracji w procesie kształcenia. Według Słownika 
Języka Polskiego PWN (1998) ilustracja dodana do tekstu w postaci fotografii, rysunku, 
dzieła malarskiego itp., stanowi jego objaśnienie, uzupełnienie lub ozdobę. 
„Objaśnienie” oznacza łatwiejsze zrozumienie treści zawartych w tekście, 
„uzupełnienie” to wzbogacenie tekstu o nowe, dodatkowe informacje, „ozdoba” zaś – 
to jego uatrakcyjnienie (Rodzoś 2002). Zdefiniowany w ten sposób termin obejmuje 
wystarczająco szeroki zakres funkcji ikonografii podręcznikowej, wskazując 
równocześnie na różne możliwości jej wykorzystania.  
      W opracowaniach metodycznych, dotyczących podręcznika szkolnego do geografii 
obserwuje się brak zgodności co do zakresu pojęciowego ilustracji oraz jej typologii. 
Trudności te wynikają z różnorodności materiału ilustracyjnego w edukacji 
geograficznej. Rozumienie pojęcia ilustracji w podręczniku do geografii przeżywało 
swoją ewolucję. Polegała ona na etapowym zwiększaniu zakresu treściowego definicji 
ilustracji (Ryc. 1). Można wyróżnić cztery główne etapy tej ewolucji, przy czym 
największym przyrostem treściowym odznacza się etap II.  

 
 

             
                                                                       
        rysunki               schematy 

            szkice                          tabele 
                          materiał graficzny:                 

wykresy, diagramy, kartogramy,           mapy               
      kartodiagramy, blokdiagramy 
 
     fotografie 
 

  I         II                       III             IV 
   

i l u s t r a c j a  
  

Ryc. 1. Etapowy rozwój zakresu pojęcia ilustracji 
  

      Z początkiem XX wieku pojęcie ilustracji odnosiło się jedynie do fotografii. 
Zakresem terminologicznym nie obejmowało ono: map, rysunków, tabel, wykresów 
czy diagramów. Takie stanowisko zajmowała między innymi S. Konicówna (1934). W 
latach 50-tych XX w. nastąpiło rozszerzenie zakresu pojęcia ilustracji. Według M. 
Czekańskiej (1958) ilustracje to także: szkice, rysunki realistyczne i rysunki graficzne 
(statystyczne). Autorka nie zaliczyła do nich map i tabel. Taki zakres pojęcia ilustracji 
funkcjonował blisko 20 lat. Modyfikacji uległ dopiero w 1974 r., za sprawą Z. 
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Batorowicza. Pojęciem ilustracji autor objął również mapy i schematy. W jego 
opracowaniu tabele traktowane były jako element odrębny od ilustracji. Jego poglądy 
podzielali, w późniejszym czasie m.in.: M. Pulinowa i J. Jajeśnica (1985) oraz J. 
Kądziołka (1990). W 1994 roku M. M. Wilczyńska-Wołoszyn, dokonując oceny źródła 
informacji w podręcznikach geografii, wskazała na trzy typologicznie zróżnicowane 
grupy ilustracji: obrazy realistyczne (w tym fotografie), obrazy symboliczne (m.in.: 
szkice, schematy, mapy) oraz materiał statystyczny. W ostatniej grupie swoje miejsce 
znalazły także tabele. Wydaje się, że takie rozumienie ilustracji jest najpełniejsze. 

 
      W niniejszym opracowaniu pojęcie ilustracji pojmowane jest równie szeroko. 
Odnosi się do wszystkich treści w podręczniku szkolnym, będących przedmiotem 
uczenia się, a prezentowanych w formie graficznej. Zamiennie stosowane są nazwy: 
środek obrazowy, materiał ilustracyjny, szata graficzna oraz ikonografia 
podręcznikowa. Ilustracje, z wyjątkiem fotografii oraz tabel, określane są również 
mianem rycin. Propozycję szczegółowej typologii ilustracji funkcjonujących we 
współczesnych podręcznikach do geografii i przyrody zaprezentowano w dalszej części 
niniejszego opracowania. 
 
 

TEORETYCZNE PODSTAWY KLASYFIKACJI ILUSTRACJI PODRĘCZNIKOWYCH 
 
      W literaturze przedmiotu odnajdujemy różne klasyfikacje materiału ilustracyjnego 
w podręcznikach szkolnych. Różnią się one między sobą nie tylko stopniem 
szczegółowości, ale przede wszystkim przyjętymi kryteriami. W pierwszym rzędzie 
omówione zostaną prace, w których w podziale ilustracji posłużono się kryterium 
sposobu prezentacji rzeczywistości. Następnie analizie poddane zostaną opracowania 
mające na celu podział środków obrazowych z uwagi na ich funkcje. Uzupełnienie 
stanowią  publikacje, w których autorzy dokonują podziału podręcznikowej szaty 
graficznej ze względu na zakres prezentowanych treści oraz jej stosunku do tekstu, jak 
również uwzględnienia w niej kryterium czasu.  
      Problem podziału ilustracji w podręcznikach szkolnych do geografii i przyrody ze 
względu na sposób przedstawienia treści prezentuje tabela 1. Uwzględniono w niej 11 
pozycji literatury z zakresu dydaktyki geografii, które ukazały się w latach 1934-2002. 
Są to prace typu: podręczników metodycznych (M. Czekańska, J. Winklewski, Z. 
Batorowicz, J. Kądziołka), przewodników metodycznych (M. Gotkiewicz, W. 
Koszarski, M. Pulinowa i J. Jajeśnica), monografii (D. Licińska) oraz innych 
opracowań w postaci artykułów metodycznych (S. Konicówna) lub materiałów 
konferencyjnych (M.M. Wilczyńska-Wołoszyn). Ponadto uwzględniono typologię 
zawartą we wstępnym rozdziale podręcznika szkolnego do geografii przeznaczonego 
dla uczniów liceum (R. Domachowski i in.).  
      Wszyscy autorzy dostrzegają bogactwo podręcznikowej ikonografii. Jednak ich 
podejście typologiczne do materiału ilustracyjnego jest różne. S. Konicówna wśród 
środków obrazowych w podręczniku szkolnych do geografii wymienia: ilustracje 
(fotografie - przyp. autora), mapy, rysunki, tablice statystyczne, wykresy oraz diagramy. 
Podobne rozwiązanie znajdziemy w pracy M. Gotkiewicza. Aczkolwiek w miejsce 
dwóch niezależnych rodzajów środków obrazowych, tj. ilustracji i rysunków, proponuje 
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jedno określenie – ryciny. Z końcem lat 50-tych XX w. pojawia się szereg publikacji w 
których dokonywane są próby pogrupowania poszczególnych rodzajów ilustracji. M. 
Czekańska ujęła analizowane środki obrazowe w trzy grupy: ilustracje, mapy oraz 
tabele. Do ilustracji autorka wliczyła: fotografie, szkice, rysunki oraz wykresy. Z kolei J. 
Winklewski na równorzędnym miejscu obok fotografii i rysunków postawił wykresy, 
diagramy, zestawienia liczbowe (tabele - przyp. autora) oraz niezależnie względem 
siebie mapki, kartogramy oraz kartoschematy. Podobne poglądy wyrażali między 
innymi Z. Batorowicz, M. Pulinowa i J. Jajeśnica oraz J. Kądziołka. Wyróżnili oni 
ilustracje i tabele, dzieląc te pierwsze m.in. na: fotografie, rysunki i mapy1. Dodać 
należy, że M. Pulinowa i J. Jajeśnica dokonali podziału tabel, uwzględniając charakter 
przedstawianych w nich treści. Zbliżone do powyższej prezentowanego podejścia do 
klasyfikacji środków obrazowych dostrzegamy w opracowaniu D. Licińskiej. Do szaty 
graficznej podręcznika zaliczyła: fotografie, mapy oraz rysunki, szczegółowo 
opracowując podział tych ostatnich, wśród których znalazły się tabele traktowane jako 
rysunki pomocnicze. Należy ponadto zwrócić uwagę, że Z. Batorowicz, M. Pulinowa i 
J. Jajeśnica oraz D. Licińska stosowali terminy wykres i diagram zamiennie, natomiast 
J. Kądziołka przypisywał im inne znaczenie. 
     Inne ujęcie podziału ilustracji w podręcznikach szkolnych do nauki geografii 
zaproponowała M. M. Wilczyńska w 1994 r. i w 2002 r. Autorka zestawiła je w trzy 
grupy: obrazy/materiały realistyczne, obrazy/materiały symboliczne oraz materiały 
statystyczne (1994), które uzupełnione o schematy (2002) określone są mianem innego 
materiału. 

 
      Uogólniając treści przywołanej powyżej literatury obejmującej zagadnienie 
podziału ilustracji podręcznikowych ze względu na sposób przedstawienia 
rzeczywistości, można je podzielić na: realistyczne - zawierające fragment 
rzeczywistości i starające się wierniej odtworzyć na zasadzie analogii, uogólniające - 
prezentujące rzeczywistość w postaci uogólnień i symboli, oraz kontaminowane - czyli 
odtwarzające rzeczywistość na zasadzie analogii, ale z wprowadzeniem znaków 
umownych (Fleming 1961). 

 
 

      Wśród analizowanej literatury dostrzegamy również takie opracowania, w których 
autorzy próbowali usystematyzować wiedzę na temat funkcji obrazów w procesie 
kształcenia geograficznego. W ten sposób powstawały kolejne klasyfikacje środków 
obrazowych, przyjmujące za kryterium właśnie ich funkcje. Należy zaznaczyć, że 
przytoczone poniżej klasyfikacje w mniejszym, bądź większym stopniu stanowiły 
odzwierciedlenie słownikowej definicji terminu ilustracja, według której ma ona 
„służyć” tekstowi jako: objaśnienie, uzupełnienie bądź ozdobę.  

 

                                                 
1 Również w literaturze zagranicznej z tego okresu odnajdujemy podobny podział materiału ilustracyjnego. 

Dla przykładu D. D. Zujew (1973) oraz A. Hernando (1984 > 1990) wyodrębniając ilustracje wśród 
elementów pozatekstowych podręcznika dokonują ich podziału na: fotografie, rysunki i mapy. Dodać 
należy, że klasyfikacja opracowana przez D. D. Zujewa (1973) dotyczyła środków obrazowych w 
podręcznikach szkolnych przeznaczonych nie tylko do geografii, ale do wszystkich przedmiotów 
nauczania.   
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Tab. 1. Chronologiczny podział środków obrazowych w podręcznikach szkolnych 

do geografii według wybranych autorów 
 

 

autor (rok) 
 

podział autor (rok) podział 
 

S. Konicówna 

(1934) 

 

* mapy 
* ilustracje 
* rysunki 
* tablice statystyczne 
* wykresy 
* diagramy 

 
M Gotkiewicz 

(1948) 

 

* mapki 
* wykresy 
* diagramy 
* tabelki statystyczne 
* ryciny (obrazy) 

 
D. Licińska 

(1989) 

 

* obrazy nieruchome   
    (ilustracje fotograficzne) 
* mapy 
* rysunki: 
   - szkice perspektywiczne 
   - szkice kartograficzne 
   - profile topograficzne 
   - profile kauzalne 
   - przekroje: geologiczne, klimatyczne,    
      glebowe   
   - schematy 
   - wykresy: liniowe, słupkowe, kołowe,   
      kwadratowe, prostokątne, bryłowe,  
     ideogramy 
   - kartogramy 
   - kartodiagramy 
   - blokdiagramy 
   - rys. pomocnicze -tabele 

 
M. Czekańska 

(1959) 

 

* ilustracje: 
   - fotografie 
   - szkice 
   - rysunki 
   - wykresy 
* mapy 
* tabele: 
   - tabele liczbowe 
   - zestawienia pewnych danych 

 
W. Koszarski 

(1962) 

 

* ilustracje 
* mapki 
* wykresy 
*diagramy 
* liczby (tabele) 

 
J. Kądziołka 

(1990) 

 

* ilustracje: 
   - mapy 
   - wykresy 
   - diagramy 
   - schematy 
   - rysunki 
   - fotografie 
* tabele statystyczne 

 
J. Winklewski 

(1967) 

 

* fotografie 
*  rysunki: 
   - rysunki realistyczne 
   - rysunki schematyczne 
* wykresy 
* diagramy 
* kartogramy 
* mapki 
* kartoschematy 
* zestawienia liczbowe 

 
M.M. 

Wilczyńska- 
Wołoszyn 

(1994) 

* obrazy realistyczne 
* obrazy symboliczne 
   - mapy 
   - przekroje 
   - schematy 
   - blokdiagramy 
*  materiał statystyczny: 
   - tabele 
   - formy graficzne 

 
Z. Batorowicz 

(1974) 

 

* ilustracje: 
   - fotografie 
   - rysunki 
   - wykresy 
   - mapki 
* zestawienia liczbowe (in. tabele) 

 
R. 

Domachowski
 i in. 

(2002) 

*  materiał realistyczny: 
   - fotografie 
   - obrazy i rysunki realistyczne 
*  materiał symboliczny: 
   - blokdiagramy 
   - przekroje 
   - mapy 
* inny materiał: 
   - schematy 
   - tabele 
   - wykresy 

 
M. Pulinowa 
J. Jajeśnica 

(1985) 

 

* ilustracje: 
   - fotografie 
   - rysunki = ryciny: 

  przekroje i blokdiagramy 
   - schematy 
   - wykresy (= diagramy) 
   - mapy 
* tabele: 
   - tab. danych jakościowych  
   - tab. danych liczbowych 
   - tab. funkcyjne 
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      W 1959 r. pojawiła się klasyfikacja autorstwa M. Czekańskiej. Trójczłonowy 
podział obejmował: rysunki wyjaśniające, ilustrujące i kontrolujące. Natomiast J. Mityk 
(1975), podzielił rysunki według ich funkcji na: wyjaśniające, ilustrujące, problemowe 
oraz kontrolujące. Niektórym z nich przyporządkował funkcję – inspirującą, jednakże 
nazwy tej autor nie użył. Następnych prób podziału ilustracji, w zależności od celu 
dydaktycznego i metodycznego, podejmowali się m.in.: Cz. Kupisiewicz (1988) i W. 
Okoń (1987). Z kolei D. Licińska (1989), uznając istniejące wówczas klasyfikacje za 
inspirujące lecz niewystarczające, opracowała własny podział funkcji środków 
dydaktycznych zawierających treść geograficzną. Zdaniem autorki, w czasie 
przetwarzania danych rysunek może przyjmować każdą funkcję, zarówno: wspierającą, 
informacyjną, inspirującą, poszukującą, utrwalającą, kontrolną jak i pomocniczą. P. 
Wojtanowicz (2004b), pragnąc uporządkować podział proponowany przez D. Licińską, 
przyjął dwa kryteria: zakres (stopień szczegółowości) treści przedstawianych na 
ilustracji oraz cel wykorzystania ilustracji. Na podstawie pierwszego kryterium 
wyróżnił ilustracje: informacyjne, wspierające i inspirujące. Z kolei, w oparciu o drugie 
kryterium autor wydzielił ilustracje: poszukujące, utrwalające i kontrolne. Niektóre 
ilustracje wymagają od ucznia wykonania szeregu czynności manualnych, typu 
rysowanie, szkicowanie itp. Tym ilustracjom autor przypisał niezależną funkcję 
pomocniczą (techniczną). 
      Interesującym rozwiązaniem, aczkolwiek rzadziej stosowanym jest klasyfikacja 
ilustracji podręcznikowych ze względu na rodzaj treści na nich zawartych (red. Z. 
Włodarski 1978). Wyróżniono ilustracje o treści jednostkowej, dotyczące obiektów 
indywidualnych lub zdarzeń jednostkowych oraz ilustracje obejmujące zbiory obiektów 
lub zjawisk. Te ostatnie podzielono z kolei na trzy typy: ilustracje przedstawiające 
jeden z elementów zbioru, ilustracje przedstawiające wszystkie elementy zbioru oraz 
ilustracje przedstawiające zbiór przez ukazanie cech przysługujących jego wszystkim 
elementom. Zespalając powyższy podział z klasyfikacją opartą na sposobie 
przedstawień rzeczywistości zespół autorów pod red. Z. Włodarskiego przeprowadził 
analizę ilustracji zamieszczonych w podręcznikach do nauki fizyki, biologii i historii.   
      W badaniach szaty graficznej podręczników do nauki geografii, odnaleźć można 
bardziej szczegółowe podziały ilustracji. Na przykład J. Rodzoś (2002) przedstawiając 
wyniki badań nad fotografiami w podręcznikach współautorstwa M. Janiszewskiego 
wyróżnia fotografie prezentujące: obiekty, krajobrazy oraz ludzi przy pracy. Z kolei 
mapy, ze względu na prezentowane na nich treści dzieli na: fizyczno-geograficzne, 
społeczno-gospodarcze oraz kompleksowe.  
      Większość autorów cytowanej literatury dostrzega uzależnienie funkcji ilustracji od 
ich stosunku do dwóch pozostałych elementów strukturalnych podręcznika: tekstu i 
zadań dydaktycznych. W przeprowadzonych badaniach Z. Włodarski (1978) ustalił 
stosunki zakresowe pomiędzy treściami zawartymi w ilustracjach i w tekście. Wyróżnił 
trzy typy stosunków: odpowiedniość, rozszerzanie i uzupełnianie. W obrębie każdego 
wydzielił po dwie odmiany (Tab. 2). Autor stworzył klasyfikację w odniesieniu do 
książek szkolnych z zakresu: fizyki, biologii i historii.  W przypadku podręczników do 
geografii, problemem tym zajęła się J. Rodzoś (2002).  
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Tab. 2. Typy zależności tekstu (T) i ilustracji (I) 

(wg Z. Włodarskiego 1978, J. Rodzoś 2002) 
 

 T I

typ 
zależności opis 

 
 
 

Zakres treści zawartych w ilustracjach dokładnie pokrywa się 
z zakresem treści zawartych w tekście. 

od
po

w
ie

dn
io
ść

 

 
 
 

Zakres treści zawartych w ilustracjach jest węższy, niż zakres 
treści podanych w tekście. 

 
 
 

Zakres treści przedstawianych na ilustracji jest tak szeroki, że 
zawiera w sobie całość treści na dany temat podawanych w 
tekście. 

ro
zs

ze
rz

en
ie

 

 
 
 

Zakres treści podanych w ilustracjach krzyżuje się z zakresem 
treści podanych w tekście, jednocześnie każdy z nich zawiera 
również pewien zasób informacji odrębnych. 

 
 
 

Zakres treści zawartych w ilustracji i w tekście należą do 
wspólnej kategorii tematycznej. Ilustracja i tekst dopełniają 
się. 

uz
up

eł
ni

en
ie

 

 
 
 

Zakres treści podanych w ilustracji i w tekście należy do 
innego pola treściowego. 

I T

I T

TI

 T I

 T I

 
      W literaturze przedmiotu odnajdujemy prace, w których operuje się jeszcze innym 
podziałem ilustracji. Klasyfikacja ta oparta jest na jednym z elementów 
prezentowanych treści, tj. czasie. Pozwala ona podzielić środki obrazowe w 
podręcznikach szkolnych na: ilustracje statyczne oraz ilustracje dynamiczne (Pulinowa, 
Jajeśnica 1985; Augustyniak 1997; Rodzoś 2002).  

 
 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW OBRAZOWYCH 
 
      Analiza materiału ilustracyjnego pozwala wyróżnić trzy podstawowe grupy 
ilustracji: fotografie, rysunki oraz tabele. Rysunki podzielono na cztery rodzaje. 
Pierwsze to „artystyczne prezentacje” w postaci rysunków realistycznych; drugie – 
„uproszczenia rzeczywistości” wyrażone obrazkowymi bądź symbolicznymi 
schematami; trzecie – rysunki kartograficzne, od planu przez mapę po szkic 
kartograficzny; czwarte – to zestawiony, bądź przetworzony materiał statystyczny w 
postaci: wykresów i diagramów (P. Wojtanowicz 2002, 2004a - zmienione). 
Przyjęty podział podporządkowany jest dwóm zasadniczym kryteriom:  

• Pierwsze, umożliwiające podział ilustracji na fotografie i cztery rodzaje rysunków, 
uwzględnia stopień wierności przedstawianej treści w odniesieniu do jej 
odpowiednika w rzeczywistości. Przejście od fotografii, poprzez rysunek 
realistyczny, schemat, mapę, symbol, aż po wartość liczbową w tabeli stanowi 
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odzwierciedlenie stopniowego upraszczania realnego obrazu rzeczywistości. Ową 
etapową generalizację treści dostrzeżemy również przy podziale rysunków 
kartograficznych na: plany, mapy i szkice kartograficzne  

• Drugim kryterium, pozwalającym na podział rysunków schematycznych oraz 
rysunków statystycznych, jest sposób prezentacji treści. Obiekty przedstawione na 
schematach mogą być wyrażone obrazowo, bądź symbolicznie. Podobnie jest w 
przypadku wykresów i diagramów, gdzie wartości liczbowe mogą przyjąć postać 
obrazków, figur bądź linii. 

 
      Zwartą klasyfikację obejmującą całą różnorodność materiału ilustracyjnego we 
współczesnych podręcznikach szkolnych do geografii i przyrody przedstawia ryc. 2. 
Materiał starano się zestawić przyporządkowując liczby porządkowe, które określają 
kolejne kategorie podziału. Zgodnie z powyższym: x – to grupa; x.x – rodzaj; x.x.x. – 
typ; x.x.x.x. – odmiana ilustracji. Z kolei kursywą podano zapis, który zdaniem autora 
powinien funkcjonować przy podpisie ilustracji. 

 1. Fotografie (zdjęcia)   - fot. 
 2. Rysunki    
    2.1. Rysunki realistyczne (w tym, m.in. rys. poglądowe)   - rys., ryc. 
    2.2. Rysunki schematyczne   - schemat, ryc. 
       2.2.1. Schematy obrazkowe  
          2.2.1.1. Blokdiagramy  
          2.2.1.2. Przekroje (w tym, m.in. przekroje geologiczne) 
          2.2.1.3. Szkice sytuacyjne 
       2.2.2. Schematy symboliczne  
          2.2.2.1. Schematy przebiegu 
          2.2.2.2. Schematy organizacyjne 
    2.3. Rysunki kartograficzne 
       2.3.1. Mapy   - mapa 
       2.3.2. Plany   - plan 
       2.3.3. Szkice kartograficzne (w tym, m.in. mapy anamorficzne)   - ryc. 
    2.4. Rysunki statystyczne      
       2.4.1. Wykresy   - wykres, ryc.   w tym, m.in.:                     

 - profile topograficzne   - profil, ryc. 
 - krzywe hipsograficzne   - ryc. 

       2.4.2. Diagramy - diagram, ryc.   w tym, m.in.: 
          2.4.2.1. Diagramy obrazkowe (ideogramy) 
          2.4.2.2. Diagramy geometryczne: słupkowe, kołowe, segmentowe 
          2.4.2.3. Diagramy liniowe             
 3. Tabele   - tab. 
    3.1. Tabele danych jakościowych 
    3.2. Tabele danych ilościowych 
    3.3. Tabele funkcyjne 
    3.4. Tabele kombinacyjne (mieszane) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 2. Szczegółowy podział ilustracji w podręcznikach do geografii i przyrody 
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      Najczęściej stosowaną grupą ilustracji w podręcznikach szkolnych do geografii i 
przyrody są fotografie. Stanowią one wierne odbicie rzeczywistości. Zakres treści 
prezentowanych przy pomocy fotografii jest bardzo duży. Od obrazów Ziemi 
satelitarnych i lotniczych, poprzez krajobrazy naturalne i sztuczne, odnaleźć możemy 
na nich również pojedyncze obiekty, w tym: okazy przyrody ożywionej i nieożywionej.  
      Formami przekazu plastycznego, współcześnie wykonywanymi przy wykorzystaniu 
grafiki komputerowej są szeroko rozumiane rysunki. Rodzajem rysunków 
odtwarzających właściwości oryginału w sposób wierny lub bardzo do niego zbliżony 
są rysunki realistyczne. Mogą one być wykonywane z natury, na podstawie fotografii 
lub obrazów, bądź z wyobraźni. Obróbka graficzna rysunków realistycznych polegająca 
na wyeksponowaniu lub zaakcentowaniu (np. przy pomocy strzałek) wybranych 
elementów rysunku prowadzi do powstania rysunków poglądowych. Dalsza ich 
transformacja w kierunku uproszczenia formy i treści prowadzić może do stworzenia 
kolejnego rodzaju rysunków. Są nimi rysunki schematyczne. Dają one obraz 
najistotniejszych elementów przedstawianego obiektu, często w dużym uproszczeniu. 
Cechuje je różny stopień uogólnienia i różna forma abstrakcji. Obrazy o zbliżonych do 
realnej rzeczywistości to schematy typu obrazkowego, a rysunki wykazujące wysoki 
stopień abstrakcji, przy użyciu symboli to schematy typu symbolicznego. 
Schematy obrazkowe ukazujące strukturę obiektów i zjawisk w rzucie 
trójwymiarowym noszą nazwę blokdiagramów, a w rzucie dwuwymiarowym: w 
ujęciu pionowym to przekroje, w ujęciu poziomym – szkice sytuacyjne. 

• Blokdiagramy (w przeszłości funkcjonujące również pod nazwą diagramów 
blokowych) to odmiana rysunków obrazujących wycinek skorupy ziemskiej w 
rzucie perspektywicznym pozwalającym na ujęcie trzeciego wymiaru 
przestrzennego. Ilustracje te najczęściej wykorzystywane są do przedstawienia 
ukształtowania powierzchni terenu często wraz z jego budową geologiczną do 
określonej głębokości. Materiałem źródłowym służącym do ich wykonania są mapy 
poziomicowe danego obszaru oraz przekroje geologiczne. 

• Przekroje to odmiana rysunków o charakterze płaszczyznowym. Ilustracje te nie 
muszą udzielać informacji o wielkości przedstawianego zjawiska ani gwarancji o 
zachowaniu właściwych proporcji. Jednakże bez tych informacji zazwyczaj nie 
funkcjonują przekroje geologiczne.2  

• Szkice sytuacyjne to silnie uproszczone obrazy fragmentów powierzchni ziemi, nie 
zachowujące jakichkolwiek zasad odwzorowania kartograficznego. Zadaniem tego 
typu ilustracji jest ukazanie rozmieszczenia obiektów lub relacji między 
komponentami prezentowanej rzeczywistości za pomocą umownych rysunków 
obrazkowych. Charakteryzują się względną prostotą graficzną oraz dużą 
przejrzystością. 

Schematy symboliczne zastępują obszerny opis słowny odpowiednio zredukowanym, 
uporządkowanym, łatwo uchwytnym dla wzroku rysunkiem. Często przyjmują one 
formę figur geometrycznych wypełnionych odpowiednimi wyrazami i połączonymi 
                                                 
2 Wydaje się, że do tej odmiany rysunków zaliczyć również należy: profile geologiczne, a także profile 

glebowe. Autor jednak pragnie zauważyć, że terminy te nie informują o typie ilustracji, lecz dotyczą 
prezentowanej treści, tj. przestrzennego ułożenia warstw, odpowiednio: skalnych i glebowych. Profil 
geologiczny zazwyczaj przyjmuje formę tabelaryczną, bądź występuje w postaci legendy. Z kolei profil 
glebowy z reguły ilustrowany jest za pomocą: przekroju, blokdiagramu bądź fotografii. 
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liniami. Rysunki te są zatem odbiciem relacji istniejących w rzeczywistości. Ze 
względu na charakter przedstawionych zależności, schematy symboliczne dzielimy na 
dwie odmiany: 
• schematy przebiegu (ukazując powiązania pomiędzy wyszczególnionymi 

elementami struktury jakiegoś zjawiska, równocześnie objaśniają, bez 
wykorzystania wartości liczbowych, następstwo zjawisk),  

• schematy organizacyjne (rysunki obrazujące w umowny sposób różnego typu 
podziały i struktury przedstawianych zjawisk, czy procesów, bądź określone relacje 
między nimi). 

 
      Wśród rysunków kartograficznych wyróżniono trzy typy. Są nimi: mapy, plany 
oraz szkice kartograficzne. Mapa to obraz powierzchni ziemi lub jej części 
przedstawiony na płaszczyźnie w określonym pomniejszeniu, z zachowaniem zasad 
odwzorowania, za pomocą umownych znaków. Plan to rysunek będący 
odwzorowaniem niewielkiego obszaru Ziemi, w skali na ogół większej niż 1:10000 bez 
uwzględnienia krzywizny ziemi. Szkic kartograficzny to rysunek przedstawiający 
obraz powierzchni ziemi lub jej fragment w pomniejszeniu i przy użyciu znaków 
umownych, niekoniecznie przy użyciu odwzorowania. Nie zawiera on jednak pełnego 
aparatu informacji kartograficznej. Brakuje podziałki oraz siatki kartograficznej 
potrzebnych do określenia rodzaju odwzorowania lub stopnia pomniejszenia obrazu. 
Mimo tych braków odbiorca jest w stanie zlokalizować dany obiekt w rzeczywistej 
przestrzeni geograficznej. Ilustracje tego typu charakteryzuje duży stopień uogólnienia. 
Specyficzną odmianą szkicu kartograficznego, rzadko spotykana w materiale 
źródłowym jest mapa anamorficzna. To abstrakcyjny rysunek uzyskany w wyniku 
silnego przekształcenia niegeometrycznej przestrzeni rzeczywistości w geometryczną 
przestrzeń mapy. 
      Czwartym rodzajem ilustracji są rysunki statystyczne. W postaci wykresów i 
diagramów3 ukazują zjawiska policzalne i wymierne. Ilustracje te wykonywane są na 
podstawie danych liczbowych, zgodnie z ustaleniami przyjętymi w dyscyplinach 
matematycznych. Wykres jest rozumiany jako graficzne przedstawienie funkcji w 
postaci liniowej jednej lub wielu zmiennych w układzie współrzędnych prostokątnych o 
skali arytmetycznej lub logarytmicznej. Wykresy o linii ciągłej charakteryzują zjawiska 
ciągłe, o linii łamanej – dane dla kolejnych okresów czasu a o linii schodkowej – 
wielkości przeciętne dla kolejnych okresów czasu. Specyficznym dla geografii 
wykresem jest profil topograficzny. Zaliczono go do wykresów, gdyż jego wykonanie 
możliwe jest tylko w układzie współrzędnych, w którym na osi poziomej zaznaczone są 
odległości, a na osi pionowej wartości wysokości bezwzględnych. Wykresem według 
przyjętej definicji jest również krzywa hipsograficzna, czyli wykres funkcyjny, gdzie 

                                                 
3 Zwrócić należy uwagę, że w polskiej literaturze geograficznej brakuje zgodności co do zakresu 

znaczeniowego terminów wykres i diagram. Jedni traktują je osobno. Na przykład L. Ratajski (1989) 
proponując podział graficznych przedstawień danych statystycznych na dwie grupy: wykresy i diagramy, 
jednocześnie stwierdza, że brakuje jednoznacznej granicy między nimi. Większa część autorów (również 
w encyklopediach i słownikach) uznaje te dwa terminy za synonimy. (np.: J. Flis 1997, M-J. Kraak, F. 
Ormeling 1998). Z kolei A. Żołnierz (1994) traktując terminy wykres i diagram wymiennie, zalicza do 
nich także schematy symboliczne. W niniejszym opracowaniu terminy wykres oraz diagram funkcjonują 
niezależnie. 
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na osi odciętych podana jest skala wysokości bezwzględnej, a na osi rzędnych – 
procentowa skala powierzchni, jaką zajmują tereny o określonych wysokościach. 
Ponadto do tej odmiany ilustracji zaliczyć należy profil podłużny rzeki. 
      Spośród całego materiału ilustracyjnego największą różnorodnością cechują się 
diagramy. Są to rysunki statystyczne, które poszczególne wartości liczbowe obrazują 
za pomocą figur geometrycznych, bądź symboli. We współczesnych podręcznikach 
szkolnych do geografii występują następujące diagramy: diagramy obrazkowe (in. 
ideogramy), diagramy geometryczne (słupkowe, kołowe, segmentowe) oraz diagramy 
liniowe. Należy zaznaczyć, że diagramy liniowe służą celom porównawczym. Z kolei 
diagramy kołowe i segmentowe pozwalają zazwyczaj uchwycić strukturę zjawiska. 
Diagramy słupkowe i obrazkowe mogą natomiast przyjąć formę diagramów 
porównawczych lub strukturalnych. Diagramem słupkowym złożonym spełniającym 
obydwie funkcje równocześnie jest piramida wieku. 
      Ostatnią grupą ilustracji są tabele. To jedne ze skuteczniejszych sposobów 
porządkowania informacji. Służą do prezentacji wybranych cech analizowanego 
obiektu lub zjawiska wyrażonych w postaci danych liczbowych lub słownych. Zależnie 
od charakteru cech prezentowanych w tabeli wyróżniono: tabele danych 
jakościowych, w których zestawia się cechy niemierzalne obiektów; tabele danych 
ilościowych, gdzie umieszcza się informacje o cechach mierzalnych obiektów. 
Wartości liczbowe mogą być podawane zarówno w postaci bezwzględnej, 
nieprzetworzonej, jak i w postaci wskaźników, np. %. Występują ponadto tabele 
funkcyjne ukazujące zależności między dwoma odpowiadającymi sobie ciągami 
wartości liczbowych. Najczęściej prezentują one zmienność natężenia jakiegoś 
zjawiska w czasie. Z kolei rozbudowane tabele, stanowiące zazwyczaj kompilacje 
pomiędzy powyższymi odmianami tabel naszą nazwę tabel kombinacyjnych. 
Dodajmy za M. Pulinową i J. Jajeśnicą (1985) że „warunkiem logicznie poprawnej 
tabeli są wyraźnie sprecyzowane kryteria doboru danych.”  
      Osobną grupę stanowią różnego rodzaju ilustracje złożone. Do nich zaliczyć 
należy: specyficzne dla geografii połączenia diagramów z mapą (kartodiagramy, 
kartogramy), oraz diagramy złożone (w tym: klimatogramy i piramidy wieku). 
Innymi znanymi rysunkami złożonymi, którymi od dawna posługuje się szkolna 
geografia to: profile kauzalne oraz profile termiczne. Profil kauzalny to profil 
topograficzny wzbogacony o dodatkowe elementy. Rysunek ten przedstawia wzajemne 
zależności pomiędzy wybranymi cechami środowiska geograficznego, np.: budowy 
geologicznej, warunków klimatycznych, lub szaty roślinnej  a ukształtowaniem terenu, 
które  zaprezentowane jest w postaci profilu topograficznego. Profil termiczny to 
rysunek profilowy ściśle oparty na systemie współrzędnych, obrazujący stosunki 
termiczne występujące wzdłuż przyjętej linii, która stanowi równocześnie podstawę 
profilu. W wersji „bogatszej” profil termiczny występuje na tle mapy. 
      Względnymi nowościami w dziedzinie geograficznej ikonografii podręcznikowej są 
próby kolejnych połączeń, np.: schematu organizacyjnego z fotografiami i rysunkami 
realistycznymi, mapy z profilami topograficznymi, przekroju z wykresem, czy 
przekroju z tabelą. Próby te są nie tylko rezultatem poszukiwań nowych rozwiązań 
graficznych podjętych przez autorów podręczników i ich grafików. Mają one przede 
wszystkim na celu: 
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- ukazania treści na różnych poziomach abstrakcji (np. łączenie ilustracji realistycznej 
i schematycznej), 

- ukazania różnych właściwości i cech (np. zestawienie rysunków i map dla 
przedstawienia wyglądu i rozmieszczenia różnych gatunków roślinnych), 

- uzmysłowienia przyporządkowania przestrzennego wybranych elementów 
rzeczywistości (np. połączenie mapy i profilu, profil kauzalny, kartogramy, 
kartodiagramy), 

- przejrzystego przedstawienia większej liczby informacji, z wyróżnieniem pewnych 
elementów. 

 
 

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA 
 
     „Każdy termin naukowy powinien odpowiadać ściśle określonej treści. Dobra 
terminologia oparta o dokładnie zdefiniowane pojęcia stanowi z jednej strony 
niezbędny warunek właściwego rozwoju nauki, z drugiej zaś jest podstawą 
porozumienia pomiędzy przedstawicielami danej gałęzi wiedzy.” (Dylikowa 1954) 
 
 
 

SUMMARY 

 
      The main function of a school textbook is to help their recipients obtain new 
knowledge and supplement and update the knowledge they already have. The contents 
of textbooks from which one may acquire the knowledge are presented in a verbal or 
graphic form. Results of studies on a school book to date indicate that above all 
illustrations have special didactic values. 
      The consequence of a growing need of an image has been the constant evolution of 
textbook iconography. This was the reason why the currently used school books are 
characterised by a large number of illustrations, very diversified with respect to the 
form and content. This diversity of illustrations, among other things, indicates a 
problem of their classification. The authors of textbooks try to solve the doubts on their 
own account. As a consequence unnecessary confusion appears in the proposed system 
of nomenclature and numeration of illustrations captions. In order to organise the 
terminology functioning in the object of studies, the author attempts at classifying 
illustrations present in contemporary textbooks. 
 
      
dr Paweł Wojtanowicz 
Pracownia Dydaktyki Geografii 
Instytut Nauk o Ziemi 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
al. Kraśnicka 2 CD, 20-718 Lublin  
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      Pomimo rosnącej konkurencji ze strony nowych mediów, podręcznik szkolny 
potencjalnie może mieć nadal we współczesnej szkole bardzo duże znaczenie: jest 
środkiem powszechnie dostępnym i daje w porównaniu z innymi środkami 
dydaktycznymi w miarę  równe szanse uczniom w dostępie do wiedzy. Jednak, aby 
podręcznik mógł taką znaczącą rolę posiadać, musi spełniać bardzo wiele wymagań 
merytorycznych, dydaktycznych, edytorskich. Spełnienie tych wymagań wynika z 
mniej lub bardziej czytelnej koncepcji podręcznika. 
      Celem niniejszej publikacji jest refleksja nad głównymi elementami koncepcji 
podręcznika geograficznego  w odniesieniu do współczesnych wymagań edukacyjnych. 
Zostaną podjęte w niej  następujące problemy: 

- podstaw tworzenia koncepcji podręcznika, 
- wymagań wobec nowoczesnego podręcznika geograficznego, 
- pozytywnych i negatywnych cech podręcznika geograficznego, 
- sposobów korzystania z podręcznika. 
 
 

PODSTAWY TWORZENIA KONCEPCJI PODRĘCZNIKA 
 
      Podobnie jak w planowaniu wielu innych działań edukacyjnych, takich jak: 
programy nauczania, scenariusze lekcji, arkusze egzaminacyjne, również projektując 
założenia podręcznika nie sposób czynić to w oderwaniu od ogólnych przesłanek 
wynikających z funkcjonującego obecnie w Polsce systemu edukacyjnego, wizji 
geografii jako nauki i przypisywanej jej roli edukacyjnej (ryc. 1). 
       Ogólna koncepcja kształcenia w Polsce, której założenia zostały sformułowane na 
początku lat 90-tych, wskazuje bardzo wyraźnie na takie nowe zadania edukacyjne 
współczesnej szkoły jak: rozwój osobowy ucznia, zmniejszenie udziału materiału 
faktograficzno-encyklopedycznego, kształtowanie umiejętności, przygotowanie 
uczniów do korzystania z różnorodnych zasobów informacyjnych (źródeł informacji), 
rozwijanie zainteresowań, zastąpienie tzw. strategii wymuszania strategią 
motywowania, indywidualizacja kształcenia. 
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      Niezwykle ważną a właściwie  priorytetową podstawą koncepcji podręcznika jest 
koncepcja geografii jako nauki i jako przedmiotu szkolnej edukacji. Bez tej wizji 
geografii, nie można mówić, o tworzeniu  i istnieniu  koncepcji  podręcznika. 
 
 
  

Podstawy tworzenia
koncepcji 

Ogólna  
koncepcja 
kształcenia

Koncepcja  
geografii jako 
przedmiotu  
szkolnego 

Koncepcja 
geografii 

jako nauki

Funkcje  
podręcznika 

Przygotowanie
nauczyciela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 1. Podstawy tworzenia koncepcji podręcznika 
 

      Pomimo, że geografia szkolna nie może być „zwierciadłem” geografii 
uniwersyteckiej, to ignorowanie w szkolnym podręczniku, ewolucji geografii jako 
nauki, jest z wielu względów szkodliwe. Nie chodzi  przecież o to, aby w podręczniku 
zamieszczać  wszelkie naukowe  nowości, ale aby treści podręcznika  były dobierane i 
przedstawiane zgodnie z duchem, ideami, założeniami  współczesnej geografii. 
Ponadto, jeżeli zakłada się, że wiodącym zadaniem szkolnej geografii jest 
popularyzacja wiedzy geograficznej, to czy istnieje lepszy niż podręcznik  środek  
sprzyjający aktualizacji wiedzy geograficznej?   
      W zgodzie z ogólnymi założeniami reformy edukacji a zarazem  założeniami 
współczesnej geografii byłoby bardzo konsekwentne i radykalne odejście w 
podręcznikach od  geografii analitycznej, scjentystycznej na rzecz treści ukazujących 
geografię jako wiedzę pozwalającą rozumieć współczesny świat i najbliższe 
środowisko, integrującą wiedzę przyrodniczą i humanistyczną, jako wiedzę 
przygotowującą młodego człowieka do funkcjonowania we współczesnym 
społeczeństwie i racjonalnej działalności w środowisku przyrodniczym. Tymczasem, 
pomimo ciągłego nawoływania do odejścia od encyklopedyzmu nadal aktualnym 
wydaje się być twierdzenie W. Nałkowskiego z 1920 roku:   
„...chociaż obecnie słychać już wszędzie nawoływania w geografii: „wiązać, wiązać, i 
jeszcze raz wiązać”, to jednak wszyscy jeszcze dalecy jesteśmy od takiego wysokiego 
ideału, „aby żaden fakt nie stał oddzielnie” – w najlepszych podręcznikach 
geograficznych napotyka  się jeszcze bardzo wiele materiału  pamięciowego ...” 
      Podręcznik geograficzny, poprzez swoje powszechne zastosowanie, stwarza 
niepowtarzalną okazję  do ukazania  walorów edukacyjnych geografii. Określają  je nie 
tylko funkcje poznawcze, ale również walory kształcące, wychowawcze i aplikacyjne. 
W koncepcji podręcznika geograficznego koniecznym wydaje się świadome 
eksponowanie geografii jako przedmiotu: 
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- kształtującego umiejętności formalne takie jak: analiza, synteza, 
porównywanie, wartościowanie, uogólnianie, abstrahowanie, prognozowanie; 
wnioskowanie, myślenie przyczynowo-skutkowe, rozwiązywanie problemów, 

- pełniącego istotną rolę wychowawczą poprzez kształtowanie postaw i 
przekonań: tolerancji, rozumienia współczesnych problemów demograficznych, 
politycznych, gospodarczych w kontekście zróżnicowania środowiska 
przyrodniczego, kulturowego, cywilizacyjnego, budzenie zainteresowań „małą 
ojczyzną”, własnym regonem, „ojczyzną narodową”, światem, rozumienia 
potrzeb ludzi żyjących w różnych regionach świata. 

      Istotną podstawą tworzenia koncepcji podręcznika geograficznego na poziomie 
ponadgimnazjalnym,  jest obecnie system egzaminów zewnętrznych oraz duże i rosnące 
znaczenie geografii jako przedmiotu maturalnego. Stąd jako uczciwie napisany 
podręcznik należy uznać taki, którego cała koncepcja  jest  ściśle powiązana ze 
standardami wymagań egzaminacyjnych. Co istotne korelacja ta dotyczy  nie tylko 
doboru treści merytorycznych, opisanych w I standardzie wymagań maturalnych, ale 
również wymagań w zakresie standardu II i III dotyczących umiejętności korzystania z 
różnych źródeł informacji geograficznej, oraz tworzenia informacji. Rodzi się przy tym 
refleksja: czy normalną, zdrową sytuacją jest  konieczność korzystania przez uczniów 
przygotowujących się do egzaminu maturalnego z wielu innych, pozapodręcznikowych 
pomocy? Czy nie jest to marginalizowanie roli podręcznika?  
      Pełnienie przez podręcznik różnorodnych funkcji jest powszechnie  uznanym i 
stosowanym kryterium oceny podręczników. Pomimo, że pojawiają się różnice w 
klasyfikacji funkcji podręcznika (Piskorz 1997; Stawiński 2006) to zasadniczy ich trzon 
pozostaje  niezmienny : 
 

S. Piskorz (1997) W. Stawiński (2006) 
- informacyjna 
- motywacyjna 
- badawcza 
- transformacyjna 
- samokształceniowa 
- integrująca (korelacja) 
- koordynująca (różne źródła) 
- wychowawcza 

- informacyjna 
- badawcza 
- transformacyjna 
- samokształceniowa 
- motywacyjna 
- kontrolno-korektywna 

 

  
      W niemieckiej literaturze dydaktycznej (Hacker 1980; Volkmann 1978) wskazuje 
się  ponadto na takie inne ważne funkcje podręcznika jak: funkcja strukturyzująca tj. 
porządkująca, organizująca treści w czytelną dla ucznia hierarchiczną strukturę oraz 
funkcja orientująca – odnosząca się do wyznaczania przez  podręcznik zakresu wiedzy i 
umiejętności, zgodnych  z programem i standardami osiągnięć. 
      Ważną kwestią w konstruowaniu koncepcji podręcznika jest przygotowanie 
nauczycieli: okazuje się bowiem, że  zbyt nowoczesna koncepcja podręcznika sprawia, 
że nie zostaje on wprowadzony do szerszego użytku szkolnego. Barierą staje się często 
brak  rozumienia  nowych założeń, brak akceptacji do wprowadzenia nowych treści, 
nowych rozwiązań edytorskich. Włączenie do nauczycielskiego warsztatu pracy 
podręcznika, trwa przynajmniej jeden rok, dlatego też pokonanie oporu przed 
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podręcznikiem nieznanym, wyraźnie odbiegającym od tradycyjnego schematu, nie jest 
łatwe. Rodzi się przy tym pytanie o to, czy podręcznik może (powinien?) pełnić 
również funkcję środka (sposobu?) dokształcania nauczycieli pod względem 
merytorycznym i dydaktycznym? 
 
 

WYMAGANIA WOBEC PODRĘCZNIKA GEOGRAFICZNEGO 
 

      Charakterystyka wymagań  w stosunku do podręcznika geograficznego zostanie  
przedstawiona  według  następującego porządku: 

- doboru treści podręcznika, 
- układu treści, 
- wymagań wobec materiału ilustracyjnego, 
- wymagań wobec zadań i poleceń, 
- wymagań edytorskich. 

      Szczególnie dużą trudnością  w  przygotowaniu podręcznika  jest właściwy zakres 
treści, tym bardziej, że programy nauczania tych treści szczegółowo nie określają. W 
związku z powyższym, bardzo ważnym kryterium jej doboru stają się standardy 
wymagań egzaminacyjnych. Rodzi się w tym miejscu ponownie pytanie o to, czy treść 
podręcznika może odpowiadać tylko tym standardom, które odnoszą się do wiedzy 
faktograficznej, pojęciowej, uogólnionej, czy też cała koncepcja podręcznika ma być 
również podporządkowana kształceniu w zakresie standardów dotyczących 
umiejętności?      
      Trudnym do spełnienia wymaganiem wobec podręcznika geograficznego jest 
godzenie merytorycznej poprawności tekstu z jego przystępnością. Bardzo często jest 
tak, że granica pomiędzy uproszczeniem zagadnienia a jego fałszywym, błędnym 
przedstawieniem jest bardzo wąska i łatwo ją  przekroczyć. Szczególnego znaczenia 
nabiera problem przystępności w podręczniku dla najmłodszych uczniów. 
Każdorazowo powinna być przy tym przestrzegana zasada maksymalnej redukcji 
fachowych terminów oraz objaśnienie, definiowanie tych, których pominąć nie można. 
O przystępności, poglądowości podręcznika decydują z pewnością  materiały 
ilustracyjne, ale również w znacznym stopniu język, sposób budowania zdań, ich 
długość. Ciekawą,  przydatną  pracą badawczą, w zakresie  koncepcji podręcznika 
geograficznego, byłoby poddanie analizie długości i budowy zdań w podręczniku w 
kontekście ich rozumienia przez uczniów. 
      Wydaje się, że kolejnym, ważnym wymaganiem wobec podręcznika szkolnego jest 
strukturyzowanie materiału, tak aby zarówno dla ucznia  jak i nauczyciela było czytelne 
jakie miejsce w całej strukturze wiedzy pełni poznawane zagadnienie. Częściowe 
spełnienie tego wymagania osiągnąć  można  poprzez przemyślany, wyrażony w spisie 
treści  podział materiału na działy i jednostki  lekcyjne. Strukturyzacji materiału sprzyja 
również podział treści tematu lekcyjnego na części i opatrzenie go śródtytułami.        
      Ze strukturyzacją  wiedzy, wiąże się też czytelność i przejrzystość układu strony w 
podręczniku, a sprzyja jej zarezerwowanie stałego miejsca dla: tekstu,  materiału 
ilustracyjnego, zadań oraz wyróżnienie czcionką, kolorem różnych rodzajów tekstów: 
tekstów  źródłowych, komentarzy, definicji, podsumowań, itp. 
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Ryc. 2. Wymagania wobec doboru treści w szkolnym podręczniku geograficznym 
       
      Pojawia się w tym miejscu refleksja, czy nie należałoby poświęcić w podręcznikach 
znacznie więcej miejsca na przybliżenie uczniowi celu, roli poznawanych w danym 
momencie zagadnień dla zrozumienia, ważnego poznawczo, szerszego problemu, 
działu materiału (również wymagań egzaminacyjnych). Taka świadomość celu 
sprzyjałaby: 

- realizacji zasady personalizmu w edukacji szkolnej, 
- operacjonalizacji wiedzy, 
- realizacji zasady świadomości i założeń oceniania kształtującego. 

 
      W bezpośrednim związku funkcjonalnym z tekstem podręcznika pozostaje materiał 
ilustracyjny w postaci: fotografii, rysunków, map, schematów, wykresów, zestawień 
liczbowych. Materiał ilustracyjny nie powinien być w nowoczesnym podręczniku 
ozdobnikiem i dodatkiem do tekstu – stanowić on powinien sam w sobie poglądowe 
źródło wiedzy. Jego ilość i treść  prowadzić  powinna do ograniczenia słowa pisanego. 
Wymaga tego z jednej strony rozwój tzw. „cywilizacji obrazkowej” a z drugiej, 
wynikające z założeń reformy edukacji w Polsce, standardy wymagań 
egzaminacyjnych, odnoszące się do umiejętności korzystania przez uczniów z różnych 
źródeł informacji. Aby jednak ta kształcąca funkcja materiału ilustracyjnego była 
realizowana, musi się on stać ważnym, częstym przedmiotem poznania przez ucznia. 
Sprzyjać temu może, kolejny element funkcjonalny podręcznika: zadania i polecenia. 
Jeśli mają one pełnić  taką stymulującą funkcję w stosunku do materiału ilustracyjnego 
i tekstu muszą  spełniać szereg wymagań (ryc. 3). 
      Pomimo istnienia w podręcznikach wielu przykładów dobrych, nowatorsko 
sformułowanych zadań, metodyka  ich formułowania  budzi wiele zastrzeżeń: są 
odtwórcze, nie zmuszają ucznia do myślenia, wykorzystania obserwacji i doświadczeń 
ucznia, nie wymagają transferu wiedzy, skupiają uwagę na pojedynczych, mało 
istotnych faktach.  
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Ryc. 3. Wymagania wobec zadań w podręczniku geograficznym 
 
 

POZYTYWNE I NEGATYWNE CECHY PODRĘCZNIKA A JEGO WYKORZYSTANIE 
 
      Dobra koncepcja podręcznika, jego walory i funkcje dydaktyczne mogą mieć tylko 
potencjalny charakter. Dzieje się tak wówczas, gdy nauczyciel nie interesując się 
geografią, nowymi założeniami edukacyjnymi, nie potrafi dostrzec walorów 
podręcznika i rozpoznać pozytywów jego koncepcji. Wtedy również sam nie 
wykorzystuje podręcznika w przygotowaniu i organizacji  pracy uczniów na lekcji; nie 
potrafi również inspirować, zachęcić uczniów do pracy z podręcznikiem. Tymczasem w 
wielu przypadkach niezbędna jest pomoc nauczyciela w ukazaniu uczniom sposobu 
korzystania z podręcznika a poprzez systematyczne stosowanie różnorodnych form 
pracy z podręcznikiem na lekcji, motywowanie i zachęcenie uczniów do samodzielnego 
korzystania z podręcznika. 

 
      Podsumowując powyższe rozważania na temat koncepcji podręcznika 
geograficznego można stwierdzić, że: 

- koncepcja podręcznika geograficznego opierać się powinna na ogólnych 
założeniach edukacji w Polsce, koncepcji geografii jako nauki i koncepcji 
geografii jako przedmiotu szkolnego, 

- w tworzeniu koncepcji podręcznika zasadą powinno być uwzględnienie 
różnorodnych funkcji  pełnionych  przez podręcznik; na uwagę zasługuje nie 
przywoływana dotychczas w polskiej literaturze dydaktyczno-geograficznej 
funkcja strukturyzująca  i orientująca podręcznika, 

- w obecnym systemie edukacji,  priorytetowego znaczenia nabiera konstruowanie  
koncepcji podręcznika w powiązaniu ze standardami wymagań 
egzaminacyjnych, 

- w koncepcji podręcznika geograficznego należy kierować się współczesnymi 
wymaganiami  edukacyjnymi w odniesieniu do: doboru i układu treści,  materiału 
ilustracyjnego,  treści oraz ilości zadań i poleceń, 
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- bardzo istotną  cechą  koncepcji nowoczesnego podręcznika  geograficznego jest  
funkcjonalne powiązanie tekstu, materiału ilustracyjnego i zadań, 

- w poszukiwaniu nowej koncepcji podręcznika należy brać pod uwagę, że 
przygotowanie nauczycieli wpływa na jej odczytanie a to z kolei decyduje o  
zakresie oraz sposobie  wykorzystania podręcznika. 

 
Tab. 1. Cechy podręcznika i jego wykorzystanie 

 
 

Negatywne cechy podręcznika 
 

Pozytywne cechy podręcznika 
Tok podający treści. Cechuje go: 

- dominujący udział tekstu (słowa pisanego), 
- analityczny charakter  tekstu, 
- dominacja encyklopedyczno-

faktograficznego   opisu, 
-  nie sprzyja aktywności  myślowej ucznia. 

 
Niewielkie znaczenie pozatekstowych źródeł 
informacji 
 
 
Niewielki udział zadań, poleceń dla ucznia,  
a te które są posiadają,  ogólny przeglądowy 
charakter. Podręcznik nie  stwarza okazji i nie 
motywuje do rozwiązywania zadań i 
kształtowania umiejętności ich rozwiązywania  
 
Materiał ilustracyjny słabo powiązany z tekstem, 
co przy braku, lub niewielkiej ilości zadań 
sprawia, że stanowi on tylko dodatek, ozdobnik  
a nie istotne źródło informacji 
 
Koncepcja podręcznika słabo powiązana z 
wymaganiami egzaminacyjnymi 
 

Tok poszukujący treści. Cechuje go: 
- ograniczona ilość tekstu: selekcja materiału 

informacyjnego i definicyjno-pojęciowego, 
- problemowe ujęcie  materiału, 
- ukazywanie toku  wnioskowania, 
- inspirowanie ucznia do myślenia i samodzielnych 

poszukiwań 
Duży udział różnych źródeł informacji: 
tekstów źródłowych, map, fotografii, rysunków, 
wykresów, schematów, zestawień liczbowych 
 
Duża ilość ciekawie sformułowanych zadań, 
zmuszających do korzystania z zamieszczonego w 
podręczniku  materiału  ilustracyjnego oraz tekstu. 
Podręcznik stwarza wiele okazji  kształtowania 
umiejętności 
 
Tekst, materiał ilustracyjny i zadania pozostają w 
funkcjonalnym związku 
 
 
 
Koncepcja podręcznika podporządkowana  
standardom  wymagań, również tym, które wskazują 
na  wymagane  umiejętności 

 
 

Wykorzystanie podręcznika 
 

Cel główny: zapamiętanie wiadomości 
 
 
 
Służy głównie uczniowi do uczenia się  w domu 
 
 
Nie stanowi istotnej pomocy dla  nauczyciela w 
przygotowaniu i prowadzeniu lekcji 
 
Przygotowanie ucznia do egzaminu wymaga 
korzystania z wielu innych źródeł:  zbiorów 
zadań, arkuszy, itp.  
Nie stanowi dla nauczyciela źródła orientacji w 
zakresie treści i wymagań edukacyjnych; nie 
sprzyja doskonaleniu warsztatu pracy  

Cel główny: wyjaśnianie, rozumienie, kształcenie 
myślenia i innych umiejętności – czynnościowe 
kształcenie 
 
Służy głównie do pracy na lekcji, ale stwarza również 
duże możliwości samokształcenia 
 
Stanowi bardzo użyteczną pomoc dla nauczyciela w 
przygotowaniu i organizacji pracy na lekcji 
 
Koncepcja podręcznika, jej czytelność inspiruje 
nauczyciela do nowego spojrzenia na geografię jako 
naukę oraz jako przedmiot edukacji szkolnej – sprzyja 
doskonaleniu nauczyciela pod względem 
merytorycznym i dydaktycznym 
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SUMMARY 
 
      In this paper an outline of a modern geography textbook premises will be presented 
in the context of general tasks of contemporary education and current standards and 
objectives of geographical education. The premises particularly concern the following: 

- the concept (criteria) of a choice of contents in a modern geography textbook, 
- the influence of contemporary tendencies and changes in geography as a 

science on the geographical contents presented in geography textbooks, 
- the proportion between a text, illustrations and tasks in the light of functions 

which a modern textbook should fulfil, 
- the changes in the role and forms of a textbook use in a modern school. 

      Special attention will be paid to the role of a textbook in creating a new look on the 
educational function of geography and the basic difficulties in fulfilling this function. 
 
      
dr hab. Elżbieta Szkurłat 
Zakład Dydaktyki Geografii 
Wydział Nauk Geograficznych 
Uniwersytet Łódzki 
ul. Kopcińskiego 31, 90-131 Łódź 
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Podręcznik do geografii  
w wybranych państwach Unii Europejskiej 

 

Textbook to geography in chosen states of the European Union 
 
 
 
 

WPROWADZENIE 
 
      W poszukiwaniu dobrego podręcznika do nauczania geografii warto sięgnąć do 
podręczników publikowanych i używanych w innych państwach. Dzięki współpracy ze 
szkołami w ramach programu Socrates Comenius autorki pozyskały podręczniki do 
nauczania geografii w Republice Czeskiej, Irlandii i Hiszpanii.  
Każdy z podręczników jest inny, inaczej skonstruowany i opracowany. 
      Podręcznik z Irlandii do nauczania geografii „People and places” C.J.Fallon 
autorstwa Peadar Cremin i Colm Regan liczy 184 strony. Podręcznik ma wymiary  
20,5 cm x 27,5 cm. Podzielony jest na 17 działów tematycznych według następującego 
układu: 

- Środowisko 
- Klimat 
- Jesteśmy Europejczykami 
- Ludzie i ich miasta 
- Życie na lądzie, w Europie 
- Obserwacja pogody 
- Wycieczka po Europie 
- Rysowanie map 
- Więcej o Europie 
- System słoneczny 
- Prezentacja Azji 
- Zdrowy styl życia 
- Przedstawienie Afryki 
- Słońce, pory roku i energia.  
- Prezentacja Ameryk 
- Pierwsi myśliwi 
- Prezentacja Australii i Nowej Zelandii 
- Ćwiczenia powtórzeniowe – praca z mapą. 
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      Autorzy przedstawiają na początku tzw. część teoretyczną, którą zaznaczają 
kolorową ramką,  wykorzystują dużą ilość wykresów, zdjęć oraz zestawy pytań i zadań 
dla ucznia. Każdy temat zawiera ciekawostki: Czy ty wiedziałeś…? 
Dział: „Więcej o Europie” liczy 13 stron i rozpoczyna się mapą konturową Europy z 
1914 r. z zaznaczonymi cesarstwami i królestwami. Pod mapą w tekście zapisano 5 
pytań związanych z porównaniem przedstawionej mapy z mapą współczesnej Europy. 
Autorzy zwracają szczególną uwagę na następujące państwa: Niemcy, Rosję, Polskę, 
Jugosławię i Czechosłowację. Ostanie pytanie związane jest z Irlandią i zmianami jakie 
w niej zaszły w ciągu minionych lat. Kolejne strony to mapy konturowe Europy w 1984 
i 1994 r. oraz fotografie Luksemburga i Holandii. W rozdziale tym następne lekcje 4, 5, 
6, opisują wybrane państwa Unii Europejskiej.  
      Jako pierwsze zaprezentowane są Niemcy. Autorzy przedstawiają ten kraj 
wykorzystując formę prezentacji danej osoby : mam na imię i pochodzę, jestem z 
Berlina. Bohaterka przedstawia krótką historię Niemiec aż do czasów współczesnych  
Następnie zamieszczona jest flaga Niemiec, rysunek przedstawiający Berlin, tabela z 
zebranymi informacjami dotyczącymi nazwy waluty, liczby ludności , stolicy, 
powierzchni kraju z porównaniem do Irlandii. Następne zagadnienia związane są z 
klimatem, rolnictwem, przemysłem. Na zakończenie zamieszczono pytania do 
wykonania przez ucznia.  Pozostałe państwa, które uwzględniono w tym rozdziale to 
Polska i Norwegia. Lokalizacja państw odbywa się na rysunku schematycznym kuli 
ziemskiej.  
     Polskę przedstawia Bronia, która pracuje na Górnym Śląsku jako górnik. Bronia 
omawia problemy polskiego górnictwa. Podobnie jak w przypadku Niemiec 
zamieszczono informacje dotyczące powierzchni, liczby ludności, stolicy, waluty oraz 
polską flagę. Ciekawostką jest zapis, że obowiązującym językiem jest język polski ale 
wielu ludzi mówi także po niemiecku. Na mapie konturowej Polski umieszczono sześć 
największych polskich miast oraz nazwy państw sąsiadujących. Autorzy omawiają 
krótko klimat, rolnictwo, przemysł oraz zanieczyszczenie jako polski problem.  
Pod zdjęciami zamieszczone są polecenia lub pytania do wykonania przez uczniów. 
Ostatni rozdział to cztery mapy konturowe Europy, Ameryki Północnej i Południowej. 
Polecenia związane są z zaznaczaniem na nich wysp, mórz i oceanów oraz stolic.  
Podręcznik jest bardzo kolorowy i estetycznie wydany na dobrym papierze. Zawiera 
bardzo dużo informacji przy każdym omawianym temacie.  Cena 7,95 €.  
 
      „Worldwise” to drugi podręcznik wydany przez The Educational Company, który 
został poddany analizie. Autorami podręcznika są Jim Hourihane, Colm o Loingsigh. 
Ksiązka liczy 144 strony i ma wymiary 20,5 cm x 26 cm.. uwzględniono w niej 29 
rozdziałów według następującego porządku: 

- Ląd Irlandii 
- Gdzie na świecie ( rozdział poświęcony określaniu szerokości i długości 

geograficznej) 
- Jaki jest czas? 
- Zachowanie równowagi w przyrodzie 
- Podróż w kosmos 
- Eksplozja demograficzna 
- Ulica, na której mieszkasz 
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- Obserwacja pogody 
- Cuda natury 
- Życie na wsi 
- Zabawmy się w Dublinie 
- Klimat i zmiany klimatyczne 
- Woda i życie 
- Wybuchowa Ziemia 
- Mapy i podziałki 
- Dzieci świata 
- Elektryczna potęga (powstawanie energii i jej wykorzystanie) 
- Małe i duże państwa na świecie 
- W głębi Ziemi 
- Rozwijający się kontynent 
- Zmiany przemysłowe 
- Japonia – kraj wschodzącego Słońca 
- Podróż do Ameryki 
- Spacer po Indiach 
- Życie na drugiej półkuli (Australia) 
- Chciałbym zobaczyć podwodne głębi 
- Na kontynencie azjatyckim 
- Zrozumieć granice 
- Rodzina Świata 
 

Podręcznik zawiera liczne rysunki i fotografie. Można w nim znaleźć wiele zdjęć 
satelitarnych różnych rejonów świata. Jest bardzo kolorowy. Ważne informacje  
i ciekawostki przedstawione są w kolorowych ramkach. Autorzy posługują się tekstami 
źródłowymi. Każde miejsce w podręczniku jest wypełnione. Każdy temat zamknięty 
jest pytaniami i zadaniami do wykonania. 
Jeden z wybranych tematów Zabawmy się w Dublinie to podróż po interesujących 
miejscach stolicy. W treści tematu zamieszczono tabelę ilustrującą zmiany liczby 
ludności w Dubliniew ciągu okresu po II wojnie światowej. Autorzy kierują do uczniów 
pięć pytań związanych z liczbą ludności, uprzemysłowieniem oraz prognozowaniem 
zmian w przyszłości stolicy. Na obszarze miasta wyznaczono cztery strefy: centrum, 
strefę wewnętrzną, strefę przemysłową i strefę zewnętrzną. Strefy te zaznaczono na 
schematycznym rysunku i krótko opisano. Tekst wzbogacony został przez ilustracje 
prezentujące strefy miasta. Po tej części autorzy ponownie zadają pięć pytań tym razem 
związanych ze strefami. Temat kończą: zagadki „Gdzie są w Dublinie…?” oraz gra 
planszowa z zaznaczonymi najciekawszymi miejscami stolicy Irlandii. 
 
      Podręcznik do gimnazjum w Republice Czeskiej ma duży format. Wymiary 21 cm x 
29,5 cm a liczy zaledwie 55 stron. Tekst zapisany jest drobną czcionką w trzech 
kolumnach. Każde miejsce na stronie jest wypełnione. Podręcznik „Zemepis sveta” 
składa się z następujących rozdziałów: 

- Oceany na świecie 
- Tereny polarne 
- Afryka 
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- Australia i Oceania 
- Test podsumowujący materiał 
- Tablice geograficzne. 

Każdy temat rozpoczyna się od tekstu źródłowego następnie zapisana jest 
najważniejsza treść. Ważne informacje zamieszczone są w kolorowych ramkach 
szarych i żółtych a czcionka jest w nich zróżnicowana co wyraźnie podkreśla istotę 
informacji. Podręcznik jest bardzo kolorowy. Autorzy zamieścili dużą ilość fotografii. 
Na zakończenie zamieszczono oddzielenie pytania i zadania dla ucznia. Działy 
zaznaczone są różnymi kolorami i rysunkami zwierząt reprezentujących dany kontynent 
i tak np. Afrykę reprezentuje kolor żółty oraz symbol - lew. Każdy nowy temat 
rozpoczyna się na lewej stronie i zajmuje zaledwie dwie strony. Jest to dodatkowe 
ułatwienie dla ucznia do pracy z książką. W podręczniku nie brakuje diagramów, 
rysunków schematycznych, map, tabel itp. Ważna część to tablice geograficzne 
zamieszczone na końcu podręcznika. W tekście nie są podawane informacje jakie 
zawarto w tablicach. Tekst zawiera wiele istotnych wiadomości.  
Rozdział poświęcony Afryce liczy 20 stron i zawiera 9 tematów podrozdziałów. 
Układ tematów podrozdziałów przedstawia się następująco: Pogląd na mapę świata,   
Od nizin do wiecznego śniegu, Po obu stronach równika, Roślinność, Zwierzęta, Dary 
przyrody, Ludność w Afryce, Najbliżej do Europy, Czarna Afryka, Najbiedniejsza 
Afryka. 
Temat pierwszy „Pogląd na mapę Afryki.” rozpoczyna krótki fragment tekstu 
źródłowego dotyczącego opisu Afryki. Liczy 4 zdania. Po prawej stronie zamieszczono 
mapę konturową świata z zaznaczonymi odległościami pomiędzy Afryką i innymi 
kontynentami i odległością do Pragi. Tekst zawiera informację o punktach 
oddzielających Afrykę i Europę. Dalej zamieszczono mapę konturową Afryki z 
zaznaczonymi na niej dla porównania dwoma kontynentami Antarktydą i Australią 
(Afryka oznaczona kolorem czarnym, Australia – zielonym, Antarktyda – niebieskim).  
W kolejnej części tekstu zamieszczono opis położenia Afryki względem oceanów, 
równika, zwrotników Raka i Koziorożca. Podano powierzchnię Afryki. Omówiono 
zatoki afrykańskie.  
W dalszej części można znaleźć informacje na temat budowy geologicznej kontynentu. 
Zamieszczono je w ramce koloru szarego. Tekst zakończony jest ważnymi 
informacjami oznaczonymi tłustym drukiem oraz ciekawostką dotyczącą pochodzenia 
nazwy Afryki. Ważną częścią tego rozdziału jest porównanie powierzchni i liczby 
ludności poszczególnych kontynentów. 
Na podsumowanie zamieszczono 4 pytania dla uczniów:  

1) Jaki jest podział na kontynenty? 
2) Co to jest ocean, morze przybrzeżne, morze otwarte, szelf? 
3) Wyjaśnij pojęcia: przypływ, odpływ, pływy. 
4) Które kontynenty przecina równik ? Które przecina południk 0 ?  

oraz 10 zadań do rozwiązania przez uczniów: 
1) Na mapie świata wskaż Afrykę. 
2) Które oceany obmywają Afrykę. 
3) Które kontynenty leżą najbliżej Afryki. 
4) Określ punkty najdalej wysunięte na północ i południe. 
5) Wymień kontynenty leżące najbliżej Afryki. 
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6) Które z wymienionych południków i równoleżników przechodzą przez Afrykę? 
7) Wskaż na mapie: Cieśninę Gibraltarską, Kanał Mozambicki, Zatokę 

Gwinejską, Morze Czerwone, Wyspy Kanaryjskie, Komory, Maskareny, 
8) Przy pomocy słowników, przewodników literatury geograficznej opisz 7 

wybranych miejsc Afryki. 
9) Wytnij z mapy świata kontynent afrykański i Ameryki Południowej a następnie 

ułóż je razem z pominięciem Oceanu Atlantyckiego.  
10) Określ, które miejsce zajmuje Afryka pod względem powierzchni i porównaj je 

z Europą.  
Rozwiąż krzyżówkę.  

      Do tekstu, który zawarty jest na dwóch stronach załączono dwie fotografie: 
północne wybrzeże Afryki w Tunezji, Wyspy kanaryjskie. 
 
      Podręcznik do geografii klasa II „Geografia” przeznaczony do gimnazjum w 
Hiszpanii liczy 55 stron. Wydany przez Grupo Anaya. Wymiary 21 cm x 24 cm. 
Podręcznik nie jest kolorowy jest dużo pustych miejsc w postaci szerokich marginesów. 
Czcionka mało czytelna. Najważniejsze treści wyróżniono pogrubionym drukiem. 
Margines służy do zamieszczania tabel i wykresów jednak większa część ksiązki ma 
puste miejsca.  
Podręcznik poświęcony jest regionowi Madrytu. Pierwszy rozdział zwany blokiem 
dotyczy cech środowiska geograficznego: rzeźby, klimatu, wód, formom 
ukształtowania powierzchni Ziemi. W drugim zamieszczono zagadnienia społeczno-
ekonomiczne a tu rolnictwo i przemysł natomiast blok trzeci poświęcony jest ludności i 
osadnictwu oraz organizacjom polityczno - administracyjnym w Madrycie. 
Pierwszy blok „Charakterystyka środowiska geograficznego Madrytu” zawiera 
informacje dotyczące ukształtowania powierzchni. Omówiono góry Sierra de Guadarra, 
depresję del Tajo. Kolejny omówiony element środowiska to klimat. Na mapce regionu 
zaznaczono wpływy poszczególnych mas powietrza, następna zawiera informacje 
dotyczące sumy opadów. Autorzy zamieścili również wykresy temperatury i opadów w 
dwóch miejscowościach położonych w regionie Madrytu: Puerto de Navacerrada i 
Aranjuez. Następnym omówionym elementem są wody. Oprócz tekstu zamieszczono 
mapę dorzeczy poszczególnych rzek tego regionu. Kolejny rozdział zawiera informacje 
związane z ochroną środowiska. Blok zamyka rozdział poświęcony atrakcjom 
turystycznym regionu. 
 
 
 

SUMMARY 
 
      Teachers of geography have a lot of textbooks to the choice to geography. Everyone 
he contains, other contents, tasks, commands he is designed in other words from them 
whether too illustrations. However every textbook should conform with saves in policy 
grounds.  Authors are making the comparison of manuals to geography from a few 
countries with published in Poland. They are bringing forward for significant common 
for them elements but they are pointing also dissimilarities.  
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      They are comparing textbooks under many consideration: of content-related 
contents, usefulness, teaching efficiency, the chance to take advantage and the like. 
Were proposed for returning of the remark at work for significant elements which 
should be found in every textbook to geography. 
 
      
prof. dr hab. Bożena Wójtowicz 
Zakład Dydaktyki Geografii 
Instytut Geografii 
Uniwersytet Pedagogiczny  
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 
 
dr Grażyna Barwinek 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolicy 
ul. Szkolna 35, 26-060 Chęciny 
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Podręcznik do języka polskiego  
a potrzeby edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych 

 

A Polish language textbook  
and the educational needs in the secondary schools 

 
 
 
 
      Przed kilku laty reforma szkolna kojarzyła się nauczycielom polonistom po 
pierwsze z nowymi typami szkół, po drugie – z nowymi podręcznikami. Nadzieje 
polonistów na pracę z naprawdę dobrym podręcznikiem w szkole ponadgimnazjalnej 
nie spełniły się. Reformując podręczniki położono duży nacisk na formę graficzną. 
Dlatego dostrzega się wyraźną różnicę na korzyść nowych książek: wysoka jakość 
papieru, urozmaicone liternictwo i druk, dobra i bardzo dobra jakość reprodukcji. 
      Podręczniki (wraz z programami nauczania) tworzą zróżnicowany zbiór, co jest 
ważną właściwością tych pomocy dydaktycznych. Są wśród nich  znane już wcześniej 
typowe układy chronologiczne lub zupełnie odmienne ujęcia – problemowe, albo też 
ujęcie polegające na połączeniu obu sposobów. Czy ta różnorodność jest 
wzbogaceniem? Należy przypuszczać, że to wynik poszukiwań ze strony autorów 
programów, może nawet eksperymentów. Praktyka szkolna pokazuje, że podręczniki 
znacznie lepiej są dopasowane do teoretycznych wskazówek i wzorców czerpanych 
często ze źródeł zachodnioeuropejskich, niż do zróżnicowanych potrzeb uczniów. Takie 
spostrzeżenia wymieniane były podczas szkoleniowych spotkań nauczycieli 
organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzkie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu w latach 2004-2005. 
      Dowodem rosnącego zainteresowania dziedziną teorii  podręcznika szkolnego są 
powstające coraz liczniej prace na ten temat. Obszernie wypowiada się na ten temat 
J. Skrzypczak (2003) opisując proste metody oceny podręcznika, możliwe do 
zastosowania przez nauczyciela, który obecnie ma prawo wyboru 
najodpowiedniejszego programu i podręcznika.  
      Pierwszym etapem analizy podręcznika jest sprawdzenie, czy i na ile zawarta w nim 
wiedza odpowiada treściom podstawy programowej. Kolejne analizy prowadzić można 
na kilku płaszczyznach: merytorycznej, poprawności językowej, atrakcyjności 
prezentowanych informacji, konstrukcji metodycznej. W obrębie każdej płaszczyzny 
autor przytoczonego opracowania podaje przykładowe pytania służące do oceny 
podręcznika. Powstaje w ten sposób „lista pytań”, metoda oceny, która działa 
najskuteczniej, gdy istnieje opracowany wcześniej modelowy wzór podręcznika. Oto 
przykładowy zbiór pytań do zbadania płaszczyzny konstrukcji metodycznej 
podręcznika: 

 67  



Małgorzata Pytka 

- „czy zawartość podręcznika nawiązuje do wiadomości i umiejętności znanych już 
uczniowi, 

- czy w układzie treści podręcznika przestrzegane są zasady dydaktyczne, takie 
m.in. jak zasada stopniowania trudności, zasada poglądowości, zasada 
przystępności, zasada trwałości wiedzy, zasada łączenia teorii z praktyką, 

- czy poprawnie posłużono się tekstem, rysunkami, wykresami, tabelami, 
- czy elementy pozatekstowe podręcznika powiązane są z jego tekstami, 
- czy liczba ćwiczeń i powtórzeń jest wystarczająca, 
- czy zawartość treści podręcznika wystarcza do udzielenia poprawnych 

odpowiedzi na zawarte w nim pytania i zadania oraz do poprawnego wykonania 
poleceń i ćwiczeń, 

- czy zadania i ćwiczenia są dostatecznie różnorodne i czy mierzą wszystkie 
poziomy wiedzy uczniowskiej, 

- czy we właściwy sposób zaprezentowano sposoby rozwiązań tych zadań i 
ćwiczeń, to znaczy, czy rozwiązania te są dostatecznie szczegółowe i komentują 
najważniejsze, możliwe do popełnienia przez ucznia błędy, 

- czy treści podręcznika są we właściwy sposób zróżnicowane na najważniejsze, 
ważne, mniej ważne, uzupełniające (przy wykorzystaniu m.in. druku 
wytłuszczonego, kursywy, spacji, różnej wielkości i kroju liter, zaznaczania na 
marginesach, ramek, podbarwionego tła, różnych kolorów druku itp.)” 
(Skrzypczak 2003). 

      Inna metoda sprawdzania podręcznika proponowana przez autora przywołanego 
opracowania opiera się na teorii komunikacji znanego psycholingwisty R. Jakobsona. 
Według Jakobsona (1989) w procesie  komunikacji (a podręcznik szkolny także jest 
komunikatem językowym) realizować można sześć funkcji: poznawczą, emotywną, 
fatyczną, apelu, metajęzykową, poetycką, przy czym jedna z nich lub więcej dominuje 
w każdym komunikacie. Spełniając poszczególne funkcje autor wyposaża podręcznik w 
konkretne walory. I tak np. funkcja fatyczna polega na utrzymywaniu kontaktu między 
nadawcą i odbiorcą. W przypadku podręcznika oznacza to, że autor może wpływać na 
podtrzymywanie kontaktu z uczniem przez właściwe uatrakcyjnienie formy przekazu, 
krótko mówiąc stylu. Zbyt unaukowiony język, zanadto rzeczowy szybko zniechęca 
młodego czytelnika. Praktyka szkolna pokazuje, że nieodłącznym elementem pracy 
samokształceniowej uczniów jest potrzeba korzystania z wzorców. Znaczy to, że uczeń 
potrzebuje „zobaczyć” teksty podobne do tych, jakich oczekuje się od niego, ale 
równocześnie takich, które nie będą nudnym dydaktycznym przykładem. Zdaniem 
autorki można posługiwać się w podręczniku odpowiednio zbudowanymi tekstami, by 
uczyć cech dobrego stylu, dobrej kompozycji, a także uczyć lektury przekazując 
równocześnie wiadomości. Byłyby to podręcznikowe małe formy literackie, na tyle 
trafne pod każdym względem, by nie pozwolić uczniowi przejść obok nich obojętnie. 
      W tworzeniu tekstu podręcznika do języka polskiego szczególne znaczenie ma 
realizacja funkcji apelu. Omawiając w swoim opracowaniu tę funkcję, J. Skrzypczak 
stwierdza, że „określa [ona] stosunki zachodzące między komunikatem a odbiorcą i 
wynika z faktu, iż wszelka komunikacja ma na celu wywołanie u adresata jakiejś 
określonej, konkretnej reakcji (...). Znaczy to, iż cały podręcznik służy realizacji 
ustalonego uprzednio przedmiotowego celu ogólnego (...)” (Skrzpyczak 2003). 
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      W tym miejscu warto zastanowić się, jakim celom służy nauczanie języka 
polskiego. Czy jest to, jak pisze dalej J. Skrzypczak „opanowanie wybranego obszaru 
wiedzy w taki a nie inny sposób”? Z pewnością w przypadku języka polskiego jest to 
środek, a nie cel nadrzędny. Spośród szkolnych przedmiotów humanistycznych  
właśnie lekcje języka polskiego w największym stopniu powinny przyczyniać się do 
rozwoju duchowego młodego człowieka. To przecież dlatego, mimo podejmowanych 
dyskusji, kanonem lektur w szkole ponadgimnazjalnej są arcydzieła literatury. 
Podręcznik w tym ujęciu pełniłby rolę swoistego klucza, przewodnika do czytania 
(rozumienia) literatury. Realizację tego celu w konkretnym podręczniku stanowi cały 
zespół wiadomości, definicji, zadań do lektury, a także ćwiczeń językowych. W tym 
miejscu zaakcentować należy sprawę nauki o języku w kształceniu polonistycznym. 
Nie można pozwolić na zaniedbania w tej dziedzinie wobec masowości współczesnej 
kultury, jej obrazkowego charakteru, bo te jej właściwości nie tylko nie sprzyjają 
rozwojowi intelektualnemu, ale mocno zubażają, kaleczą i niszczą język. Stąd drugim  
bardzo istotnym celem nauczania na języku polskim jest doskonalenie sprawności 
językowej ucznia. 
      W ten sposób dochodzi też do syntezy przedstawionych wyżej funkcji podręcznika 
z pozostałymi funkcjami – poznawczą, emotywną, metajęzykową. 
      Mówiąc o realizacji celów przedmiotowych przez podręcznik uwzględnić należy 
potrzeby edukacyjne uczniów. 
      Obecne podręczniki do języka polskiego adresowane są jednocześnie do trzech 
typów szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, 
technikum. Uczniowie tych szkół mają mieć zapewniony równy dostęp do matury. 
Statystyki zaś pokazują wyraźne różnice: w liceach ogólnokształcących maturę zdaje 
średnio 90-100%, zaś w profilowanych – 50-60% uczniów (podobnie jest wśród 
absolwentów techników). Te przybliżone choćby dane są pierwszą zewnętrzną oznaką, 
że uczniowie liceów profilowanych mają do czynienia z podręcznikami za trudnymi, 
niedostosowanymi do własnych możliwości. Aktualne książki szkolne dla uczniów to 
albo typ kolorowej encyklopedii albo książka dla pasjonata – przyszłego humanisty. 
Uczniowie z mniejszymi możliwościami w przyswajaniu wiedzy na ogół nie są w 
stanie sprostać wymogowi pracy niemal zupełnie samodzielnej. Do rozwiązywania 
zadań potrzebne są im omówienia, objaśnienia, a tych nie znajdują w podręczniku. 
Treści każdego z obecnych programów nauczania wypełniłyby z powodzeniem kilka 
podręczników uniwersyteckich, a w szkole kilka epok mieści się w jednym 
podręczniku, który – jak się uważa – im „chudszy”, tym lepszy. Wśród uczniów 
skutkuje to sięganiem po wszelkie dostępne „gotowce”. Bywa, że dla niektórych 
rzeczywistym podręcznikiem staje się np. czasopismo „Cogito”. 
      Jak wcześniej wspomniano niezwykle ważnym elementem podręcznika są 
polecenia, zadania, ćwiczenia. Autorzy i wydawcy coraz chętniej konstruują odrębne 
publikacje zawierające „zadaniowe opracowanie” pewnych tekstów. Praktyczny 
nauczyciel, mimo wielu propozycji i tak jeszcze sam „opracowuje” gotowe zadania lub 
w ogóle sam je tworzy. Co jest problemem? Zbyt wysoki poziom trudności zadań 
podręcznikowych, ich nieadekwatność do danego materiału (tekstu) lub po prostu brak 
funkcji praktycznej. Zdaniem autorki należałoby wypracować zasadę priorytetów w 
sposobach realizacji celów przedmiotowych, przede wszystkim po to, by móc 
zastosować ilość odpowiednich zadań i ćwiczeń wystarczającą do opanowania przez 
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ucznia określonej umiejętności. Na przykład, jeżeli uczeń w liceum profilowanym 
powinien umieć rozróżniać sensy metaforyczne w tekście literackim oraz umieć je 
interpretować, potrzebuje wykonać od kilku do kilkunastu ćwiczeń w tym zakresie; 
wcześniej oczywiście na tekstach ćwiczeniowych zanim zacznie sprawdzać tę 
umiejętność podczas lektury tekstu obowiązkowego. Być może rozwiązanie tego 
problemu oraz związanego z nim problemu słabej aktywności uczniów w 
samokształceniu wymagałoby skonstruowania dwóch odrębnych podręczników dla tej 
samej klasy: podstawowego i poszerzonego. 
      Powyższe spostrzeżenia i refleksje autorki sprowadzają się do jednego ważnego 
oczekiwania nauczycieli polonistów wobec podręcznika do języka polskiego: aby ta 
liczna grupa uczniów, którzy bądź to nie są w stanie sprostać wymaganiom matury, 
bądź uzyskują z przedmiotu ocenę jedynie dopuszczającą otrzymali taki podręcznik, 
który będą otwierać równie chętnie, jak strony internetowe lub gry komputerowe.   
 
 
 

SUMMARY 

 
      The paper’s introduction includes a general characteristics of Polish language 
textbooks in secondary schools with reference to the good textbook theory, that is the 
features indicated by teachers.  
      The substantial contents of the study are the author’s observations resulting from 
searching fir an adequate textbook for work with students as well as for students on 
Polish language lessons. A subjective evaluation of some textbooks is presented as 
well, based on a few years’ work in a secondary school. These contents correlate with 
opinions of methodological advisers of the Lower Silesia Centre of Teachers Training 
in Wrocław. 
 
      
mgr Małgorzata Pytka 
Zespół Szkół Nr 23 
ul. Dawida 9/11, 50-527 Wrocław 
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Cechy współczesnego podręcznika chemii dla gimnazjum  
i jego rola w edukacji przyrodniczej 

 

Features of Contemporary Chemistry Handbook for Junior Secondary School 
and its Role in Pupils’ Science Education 

 
 
 
 

      Zmieniające się warunki życia współczesnego człowieka, wywołane gwałtownym 
rozwojem cywilizacji, stawiają coraz to nowe zadania przed szkołą. W warunkach 
ciągle zmieniającej się rzeczywistości przyrodniczej i społecznej zmian także wymaga 
podejście do edukacji szkolnej i kształcenia ogólnego uczniów. Znalazło to swoje 
odzwierciedlenie w celach edukacyjnych podstawy programowej kształcenia ogólnego, 
które określiły model współczesnej szkoły (Podstawa programowa kształcenia 
ogólnego, 2004).  

 

Poprzedni model szkoły              Obecny model szkoły 

    Specjalizacja                          Integralność wiedzy 

   Ilość                                                            Jakość 

NAUKA           Przedmiotowość                              Podmiotowość        UCZEŃ 

 Instytucjonalizm                                Personalizm 

Masowość                                        Indywidualna 
                                                          droga rozwoju 

      W nowej szkole podmiotem jest uczeń, jego zainteresowania i indywidualna droga 
rozwoju, a nie nauka i przedmiotowość. Poznawaną wiedzę w obecnym modelu szkoły 
charakteryzuje zatem jakość, a nie ilość. Jakość wiedzy, to przede wszystkim jej 
praktyczne znaczenie i spójna struktura, a jej kształtowaniu towarzyszy rozwój 
myślenia uczniów. Wiedzę tę cechuje także przedmiotowa integralność, prowadząca do 
lepszego rozumienia przez uczniów świata, ludzi i siebie. 
      Gwałtowny rozwój techniki wprowadził do procesu nauczania ogromną 
różnorodność nowoczesnych środków dydaktycznych. Jednak podręcznik szkolny jest 
nadal wśród nich najważniejszy. Stanowi on podstawowe źródło wiedzy dla ucznia, a 
dla nauczyciela jest narzędziem w komunikowaniu się ze swoimi uczniami w zakresie 
tej wiedzy. 
      Za prawidłowo opracowany podręcznik szkolny, niezależnie od przedmiotu, 
uznawano dotychczas taki, który w procesie nauczania spełnia następujące funkcje: 
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- poznawczo-informacyjną – dzięki dostarczaniu uczniom w sposób zrozumiały 
wiadomości z zakresu danego przedmiotu szkolnego za pomocą tekstu, rysunków, 
tabel i wykresów, 

- badawczo-kształcącą, poprzez ukazanie problemów i sposobów dochodzenia do 
ich rozwiązań, ułatwianie rozwijania zdolności obserwacji i wnioskowania, 

- ćwiczeniowo-sprawnościową (praktyczną), służąc do wyrabiania różnych 
umiejętności przez ćwiczenia i zadania, 

- kontrolno-korektywną, umożliwiającą uczniom przeprowadzenie autokontroli 
opanowywanej wiedzy, 

- motywacyjną, przez wzbudzanie zainteresowania uczniów przedmiotem, chęci do 
pogłębiania wiedzy z zakresu tego przedmiotu (Galska-Krajewska, Pazdro 1990).  

      Nowe podejście do poznawanej wiedzy i sposobu jej poznawania, wywołuje 
potrzebę zmian treści nauczania programów i podręczników szkolnych. Mimo to 
wymienione funkcje podręcznika szkolnego są nadal aktualne. Zmianie może ulec 
jedynie sposób ich wyrażania wynikający z doboru i struktury treści nauczania, a w 
nowych sytuacjach, mogą pojawić się także jego inne funkcje dydaktyczne.  
      Szczególną rolę w realizacji zadań szkoły w dobie gwałtownych przemian 
cywilizacyjnych odgrywa edukacja przyrodnicza uczniów. Współczesne koncepcje 
nauczania przedmiotów przyrodniczych, są efektem ogólnoświatowych tendencji w 
edukacji przyrodniczej, wywodzących się z nurtów filozoficznych, teorii naukowych, 
które zajmują się poznawaniem przyrody oraz wiedzą o niej.  
      Do najbardziej znaczących w ostatnich latach kierunków zmian w edukacji 
przyrodniczej, należy konstruktywizm. Zdaniem konstruktywistów, każdy człowiek 
indywidualnie jest twórcą swojej wiedzy o świecie. Konstruktywizm w odniesieniu do 
nauczania, to przede wszystkim tworzenie warunków, by każdy uczeń aktywnie 
uczestniczył w kształtowaniu poprawnej struktury swojej wiedzy. Poprawna struktura 
wiedzy ucznia kształtuje się w jego umyśle, jeżeli uczeniu się towarzyszy zrozumienie, 
które polega na powiązaniu danego elementu wiedzy np. pojęcia, jednoznacznymi i 
niesprzecznymi wzajemnie relacjami z jak największą liczbą innych elementów (pojęć) 
(Shapiro 1994). 
      Podstawą zrozumienia przez uczniów wiedzy chemicznej na poziomie gimnazjum, 
jest teoria atomistyczna (Janiuk 1994). Przeprowadzone badania na próbie n = 472 
uczniów klas pierwszych gimnazjum, obejmującej dwie grupy uczniów, z których 
każda korzystała z innego zestawu edukacyjnego do nauczania chemii (programu i 
podręcznika), pozwoliły ustalić, jakie cechy struktury treści nauczania chemii, na tym 
poziomie kształcenia, sprzyjają konstruktywistycznemu uczeniu się (Skrok 2003). 
Celowo, zestawy te wyraźnie różniły się strukturą treści nauczania, ze względu na 
miejsce w niej teorii atomistycznej i koncepcją zapoznawania uczniów z tą teorią. W 
jednym z zestawów edukacyjnych nie było tradycyjnego, odrębnego działu pt. „Atom i 
cząsteczka”, a poznawanie przez uczniów kolejnych elementów tej teorii miało miejsce 
w dwóch pierwszych działach (Janiuk, Skrok 2000). Podczas badań uczniowie 
rozwiązywali zadania problemowe, których rozwiązanie wymagało od nich 
umiejętności posługiwania się atomistycznym modelem substancji do wyjaśniania 
analizowanych procesów i uzasadniania wzajemnych relacji między podstawowymi 
pojęciami z zakresu teorii atomistycznej, a także ich powiązań z innymi pojęciami. 
Dostarczało to informacji o stopniu zrozumienia przez uczniów ich wiedzy chemicznej, 
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a tym samym poprawności jej struktury, której filarem powinna być teoria 
atomistyczna. Drogę rozumowania uczniów podczas rozwiązywania zadań, ukazuje 
poniższy schemat: 

  
fakty ↔· modele ↔· wzajemne relacje między pojęciami ·↔ struktura wiedzy 

 
      Wyższe wyniki uzyskali uczniowie, którzy zapoznawani byli z teorią atomistyczną 
według nowej koncepcji. W tej grupie poprawnie rozwiązało zadania 81%  uczniów, a 
średnia wyników (max. liczba punktów za zadania – 39), wynosiła 32. Natomiast w 
grupie uczniów zapoznawanej z teorią atomistyczną tradycyjnie, wyniki te wynosiły 
odpowiednio – 74 %  i 25%.  
      Analiza rezultatów badań pozwoliła ustalić, że jedna z cech treści nauczania chemii, 
która sprzyja zrozumieniu wiedzy chemicznej i konstruktywistycznemu uczeniu się, 
wynika z miejsca teorii atomistycznej w strukturze tej treści. Miejsce to sprawia, że 
elementy tej teorii wprowadzane są stopniowo w sytuacjach, gdy uczniowie mogą 
uświadomić sobie ich znaczenie, czyli wraz z poznawaniem przez nich prostych 
faktów, które są przez tę teorię wyjaśniane, a w dalszej nauce chemii teoria ta staje się 
dla nich narzędziem w poznawaniu wiedzy. Teoria atomistyczna służy wówczas 
uczniom zarówno do wyjaśniania obserwowanych faktów, jak i do przewidywania 
faktów nowych, co uświadamia im praktyczne znaczenie poznawanej wiedzy.  
      Inny kierunek zmian w edukacji przyrodniczej uczniów, wywodzi się z kierunku 
filozoficznego – holizmu, który zakłada, że wiedzę o przyrodzie tak jak przyrodę, 
należy pojmować jako spójną całość (Flake 1993). To holistyczne rozumienie wiedzy o 
przyrodzie, jest efektem korelacji między przedmiotami przyrodniczymi. Korelacja ta 
spełnia swoje zadanie wówczas, jeżeli treści przedmiotów przyrodniczych, już na etapie 
opracowywania programów i podręczników, tworzą spójną i harmonijną całość, gdyż 
tak jak zależne są od siebie sfery przyrody: atmosfera, hydrosfera, litosfera i biosfera, 
tak zależą od siebie i współdziałają ze sobą przedmioty przyrodnicze. Warunki do 
takiego ujęcia treści nauczania, stwarza istniejąca w przyrodzie współzależność sfer 
przyrody, która powinna stanowić podstawę treści nauczania podręczników 
przedmiotów przyrodniczych. Naturalna więź między sferami przyrody polega na 
wzajemnym przenikaniu substancji z jednej sfery do drugiej i udziale tych substancji w 
procesach łączących te sfery. Systematyczne nawiązywanie do tej współzależności w 
procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych, prowadzi do scalania wiedzy 
przyrodniczej uczniów w znacznie szerszym zakresie. Pozwala im pełniej zrozumieć 
otaczający ich świat, a także posługiwać tak rozumianą wiedzą o przyrodzie do 
wyjaśniania procesów z jakimi stykają się w najbliższym otoczeniu. Potwierdziły to 
badania przeprowadzone na próbie, n = 394 uczniów kończących gimnazjum, którą 
tworzyły dwie grupy uczniów korzystających z dwóch różnych zestawów edukacyjnych 
do nauczania chemii (Skrok 2003). Zestawy te różniły się tym, że treść nauczania 
jednego z nich wyraźniej ukazywała współzależność sfer przyrody. W trakcie badań 
uczniowie rozwiązywali test złożony z 20 zadań wielokrotnego wyboru, których 
rozwiązanie wymagało od nich umiejętności posługiwania się w sposób łączny wiedzą, 
jaką poznali na lekcjach chemii i innych przedmiotów przyrodniczych.. Zadania 
tworzyły cztery grupy, odpowiadające czterem współzależnym sferom przyrody, a 
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każde z zadań, dotyczyło procesu, naturalnego lub wywołanego działalnością 
człowieka, który łączył te sfery.  
      Wyniki badań ukazały, że stopień opanowania każdej z badanych umiejętności, jest 
znacznie wyższy u uczniów nauczanych według zestawu edukacyjnego, którego treść 
nauczania wyraźnie nawiązywała do współzależności sfer przyrody. Wyniki uzyskane 
przez tę grupę uczniów dla każdej umiejętności, są wyższe od 7,2 % do 16,7 %, od 
wyników jakie uzyskali uczniowie drugiej grupy. Oznacza to, że treść nauczania 
chemii, której osnową jest wzajemna zależność między sferami przyrody, sprzyja 
większej częstotliwości i różnorodności problemów, do rozwiązania których uczniowie 
stosują zintegrowaną wiedzę przyrodniczą.  
      Szczególnego znaczenia w nowym podejściu do edukacji przyrodniczej uczniów, 
nabrały jej zadania wychowawcze. Oznacza to, że wraz z poznawaniem wiedzy o 
przyrodzie, uczniowie powinni poznawać systemy wartości, a tym samym kształtować 
właściwe postawy i zachowania w stosunku do świata i ludzi. Mimo, iż twórcą 
wychowania szkolnego jest nauczyciel, to jednak narzędziem, jakim posługuje się w 
swoich relacjach z uczniami, jest treść nauczania danego przedmiotu. Dlatego też dobór 
i sposób ujęcia treści w programach i podręcznikach do nauczania chemii, powinien 
mieć wpływ na tworzenie sytuacji sprzyjających wychowaniu.  
      Założenie to potwierdziły badania, w których uczestniczyły dwie grupy nauczycieli 
i uczniów (9 nauczycieli i 271 uczniów klas trzecich), korzystające z tych samych co w 
poprzednich badaniach  zestawów edukacyjnych do nauczania chemii (Skrok 2004). 
„Filarem” treści nauczania jednego z zestawów była teoria atomistyczna oraz 
współzależność sfer przyrody. Badanie te miały na celu uzyskanie informacji: Czy 
dobór i układ treści nauczania chemii, ma wpływ na wytwarzanie warunków do 
kształtowania postaw i zachowań uczniów oraz jakie postawy i zachowania uczniów są 
kształtowane wraz z poznawaniem wiedzy chemicznej. Badane postawy i zachowania 
uczniów, stanowiły efekt realizacji ustalonych przed badaniami pięciu kategorii 
nadrzędnych celów wychowawczych w nauczaniu chemii. Jako narzędzie badań 
zastosowano ankietę składającą się z 31 zadań wielokrotnego wyboru, których treść 
przedstawiała opis sytuacji, w jakiej może znaleźć się uczeń w życiu codziennym, a 
cztery odpowiedzi opisywały jego różne, możliwe w tej sytuacji zachowania. Jedno z 
zachowań, przyjęto jako oczekiwane.  
      Mimo, iż wyniki badań nie są zadowalające dla obu badanych grup, to jednak w 
grupie korzystającej z podręcznika, którego cechy opisano powyżej, większy procent 
uczniów (50%), przejawia postawy i zachowania zgodne z oczekiwanymi, niż w grupie, 
gdzie stosowano podręcznik tradycyjny (47% uczniów). 
      Prowadzone badania pozwoliły ustalić dwie podstawowe cechy treści podręcznika 
chemii dla gimnazjum, które stwarzają warunki, by chemia spełniła swoją rolę we 
współczesnej edukacji przyrodniczej uczniów. Cechy te oraz odpowiadające im funkcje 
podręcznika, wśród których pojawiły się także wynikające z tych cech jego dwie nowe 
funkcje, takie jak integrująca wiedzę przyrodniczą i wychowawcza, przedstawiają 
poniższe tabele: 1 i 2. 
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Tab. 1. Teoria atomistyczna jako „trzon” struktury treści nauczania chemii 
 

 Teoria atomistyczna jako „trzon” struktury treści nauczania chemii 
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- Poznawczo-informacyjna: Dostarczenie uczniom w sposób zrozumiały podstawowych 
wiadomości o atomistycznym modelu substancji wraz z poznawaniem faktów, które 
za pomocą tego modelu są wyjaśniane. Ukazywanie i łączenie w spójną całość trzech 
poziomów reprezentacji materii: makroskopowego, mikroskopowego i symbolicznego 

- Kształcąco-badawcza. Ukazywanie problemów, których rozwiązanie wymaga 
stosowania atomistycznego modelu substancji do wyjaśniania obserwowanych 
faktów, a także przewidywania faktów nowych, co sprzyja kształceniu różnych dróg 
rozumowania uczniów i konstruktywistycznemu uczeniu się. 

- Wychowawcza. Konstruktywistyczne ujęcie treści sprawia, że uczeń rozumie 
poznawaną wiedzę, zwiększa to jego chęć do uczenia się. Może on wówczas 
poznawać swoje możliwości, pokonywać bariery i kształtować poczucie własnej 
wartości.  

- Motywacyjna. Ukazywanie trzech poziomów reprezentacji materii w nawiązaniu do 
prostych faktów, które za pomocą atomistycznego modelu substancji uczniowie mogą 
wyjaśniać, tworzy warunki do harmonijnego łączenia makro i mikroświata w spójną 
całość. Pozwala to uczniom pełniej rozumieć i wyjaśniać zachodzące wokół nich 
procesy i zjawiska przyrodnicze, co wiąże się z ukazywaniem praktycznego znaczenia 
poznawanej wiedzy. 

 
 

Tab. 2. Dobór  i struktura treści nauczania chemii odpowiadająca strukturze przyrody 
– współzależności jej sfer  i niej harmonii i równowadze 

 
 Dobór  i struktura treści nauczania chemii odpowiadająca strukturze przyrody – 

współzależności jej sfer  i niej harmonii i równowadze.  
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- Poznawczo-informacyjna. Dostarczenie uczniom wiadomości o substancjach 
charakterystycznych dla sfer przyrody, ich wzajemnym przenikaniu do 
poszczególnych sfer i o procesach, w których j te substancje uczestniczą  łącząc te 
sfery, co decyduje o istniejącej w niej harmonii i równowadze. 

- Integrująca: Wyjaśnianie naturalnej współzależności sfer przyrody w nawiązaniu do 
wiedzy z innych przedmiotów przyrodniczych. Wskazywanie, że każdy z nich jest 
tylko jedną z dróg do poznania wiedzy o przyrodzie jako całości. 

- Kształcąco-badawcza. Ukazywanie problemów dotyczących procesów w najbliższym 
otoczeniu, w przyrodzie i możliwości ich rozwiązania z zastosowaniem zintegrowanej 
wiedzy przyrodniczej. Umożliwianie uczniom rozwijania zdolności obserwacji i 
wnioskowania oraz umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego. 

- Wychowawcza. Uświadomienie, że człowiek jest elementem przyrody i jeżeli działa 
przeciwko niej, to działa przeciwko sobie, a znajomość łącznej wiedzy z przedmiotów 
przyrodniczych, może temu zapobiec. 

- Motywacyjna: Wzbudzanie zainteresowania uczniów wiedzą przyrodniczą 
pojmowaną jako całość, ich chęci do pogłębiania tej wiedzy przez ukazywanie jej 
praktycznego znaczenia. Ukazanie roli wiedzy przyrodniczej w zaspokajaniu 
różnorodnych potrzeb indywidualnych i społecznych oraz umożliwienie uczniom 
pełniejszego poznania i zrozumienia otaczającego ich świata. 
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     Współczesny podręcznik szkolny stosowany jest w procesie nauczania jako jeden z 
elementów tzw. pakietów edukacyjnych, do których należą między innymi, zeszyty 
ucznia,  multimedialne programy komputerowe, obudowy internetowe i inne. Ze 
względu na wiodącą rolę podręcznika, pozostałe elementy zestawu edukacyjnego 
„współdziałając” z podręcznikiem, pełniąc funkcje w różnym stopniu wspomagające 
proces nauczania i uczenia się. Najbardziej powiązane z podręcznikiem są zeszyty 
uczniowskie, dlatego też ich funkcje tworzą jakby spójną całość. Jeżeli zadaniem 
podręcznika jest dostarczenie uczniom, w sposób możliwie prosty i interesujący 
najważniejszych informacji, jakie powinni oni poznać na lekcji chemii, to rola zeszytu 
ucznia polega na kierowaniu rozumowaniem uczniów, aby doszli oni w miarę 
samodzielnie do wiedzy zawartej w podręczniku. 
      Jednak to, czy podręcznik chemii dla uczniów gimnazjum, spełni swoją rolę w ich 
edukacji przyrodniczej, zależy od umiejętności nauczyciela. Na ile potrafi on dostrzec 
opisane cechy treści  nauczania chemii i wykorzystać je w procesie nauczania, w taki 
sposób, aby była ona dla uczniów przedmiotem zrozumiałym, ciekawym i potrzebnym, 
a przede wszystkim przekonać ich, że chemia jest  tylko jedną z dróg do poznawania 
wiedzy o przyrodzie jako całości. 
 
 
 

SUMMARY 
 
      Rapidly changing life conditions of contemporary man impose new and new tasks 
in the field of pupils’general education. This is connected with the changes of teaching 
contents of curricula and handbooks. Despite a great variety of modern educational 
means in the teaching process due to rapid development of technology, the school 
handbook is still the most important for the teacher it is a tool in organizing the 
teaching and learning processes. 
      In the contemporary approach to science education, the acquired knowledge is 
characterized by quality but not quantity. Quality of knowledge is first of all its 
practical importance and compact structure. Its formation is accompanied by 
development of pupils’ mental efficiency. This knowledge is also characterized by 
subject intergrality leading to better understanding of the world, people and oneself by 
pupils. 
      The features of such conceived science knowledge are affected by the world 
tendencies in science teaching originating from philosophical trends like constructivism 
and holism. Constructivism in teaching means creation of conditions for pupils for 
independent formation of structure of their knowledge. Amendment holistic 
understanding of science knowledge consists in formation of knowledge image about 
science as the whole as nature constitutes the compact whole. The trends in these 
changes should be reflected in the teaching contents of science curricula and 
handbooks. 
      In the Department of Chemical Education, Maria Curie Skłodowska University 
there were undertaken some studies providing information about what teaching contents 
in the chemistry handbook for Junior Secondary School promote constructivist learning 
and holistic attitude towards science knowlegde. 
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      The factor shaping the structure of chemistry teaching contents in Junior Secondary 
School should be structure of nature, interdependence of processes occurring in it which 
facilitates intersubject correlation and leads to integration of knowlegde about nature. 
Chemistry teaching contents should combine harmoniously experimental and 
theoretical knowledge, macro- and microworld in the compact whole. Such formulation 
of knowledge will allow pupils to understand the surrounding world and their position 
in it as well as to convince them that chemistry is useful them and thus worth learning. 
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WSTĘP 
 
      Nie wszystkie zjawiska przyrody i procesy społeczne dadzą się poznać na 
podstawie naturalnych obserwacji. Dlatego też podręcznik szkolny ma ogromną siłę 
oddziaływania, szczególnie na ucznia, który często dowiaduje się z niego 
podstawowych informacji na dany temat. Praca z książką wdraża do opanowania metod 
samokształcenia, które będą im pomocne nie tylko w szkole, ale zwłaszcza po jej 
ukończeniu. 
      Do nauczania biologii w gimnazjum zatwierdzonych jest 46 podręczników, które 
reprezentują różny poziom, dlatego trudno się zdecydować i wybrać jedną pozycję 
spośród nich (zał. 1). Pierwsze podręczniki kształtowały się i upowszechniały wraz z 
doskonaleniem drukarstwa i rozwojem szkolnictwa. Już wtedy były one poddawane 
wnikliwej ocenie. Obecnie również ukazuje się wiele publikacji na temat książek 
szkolnych. Traktują one o tym, jakie treści podręcznik powinien zawierać, czego należy 
z nich uczyć, jak powinny wyglądać. 
      Wraz z rezygnacją z jednolitych, obowiązujących w całej Polsce programów do 
nauczania biologii, wyłoniła się możliwość dokonania wyboru z różnorodnej oferty 
wydawniczej i korzystania przez nauczyciela z pozycji, którą uważa on za najlepszą. 
Wzrosła więc odpowiedzialność za wybór podręcznika spośród wielu propozycji, 
najbardziej właściwego pod względem naukowym, dydaktycznym i wychowawczym. 
      Podręcznik powinien posiadać optymalną strukturę, wyrażającą się w logicznej 
spójności i kolejności przedstawionych treści. Nauczyciel biologii nie może w sposób 
bezkrytyczny zakładać, że każdy z nich jest bezbłędny lub z góry przekreślić jego 
wszelkie walory. Poznanie struktury podręcznika, jego zalet i niedociągnięć oraz ocena 
stopnia uwzględnienia w nim podstawowych funkcji, to obowiązek każdego 
nauczyciela. 
      W ostatnich latach rynek wydawniczy w Polsce uległ zdecydowanym prze-
obrażeniom. Powstało dużo nowych wydawnictw edukacyjnych. Pojawienie się 
konkurencji ma istotne zalety: 

- nastąpiła większa dbałość wydawców o poziom edytorski książki, 
- rozszerzono ofertę podręczników, 
- podjęto próby wypełnienia braków oraz aktualizacji treści w różnych dziedzinach 

wiedzy, 
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- nawiązano współpracę z nowymi autorami, 
- zwiększono działalność promocyjną. 

      Różnorodność oferty wydawniczej pozwala nauczycielom wybrać odpowiedni 
podręcznik dla danego zespołu uczniowskiego, środowiska społecznego i regionu. 
      Forma podręcznika ulega stałej ewolucji, staje się on bardziej uniwersalny, stanowi 
zbiór podstawowych wiadomości odpowiednio komentowanych i adaptowanych przez 
nauczyciela. Dodatkową cechą powinno być przyzwyczajenie ucznia do samodzielnego 
myślenia i działania, a więc umożliwienie przejścia od teorii do praktyki. 
      Przemyślany układ graficzny książki z zastosowaniem czcionki o różnej wielkości, 
przyjaznych barw, przejrzystych symboli graficznych oraz atrakcyjnych ilustracji 
zwracających uwagę, uaktywnia ucznia, motywuje go do korzystania z książki, która 
staje się nie tylko źródłem wielu wiadomości z biologii, ale również wpływa na  jego 
doznania estetyczne. Wysoki poziom edytorski ma więc również znaczenie 
wychowawcze. 
      Przyrodnik, doceniając wszelkie zalety środków wizualnych winien zawsze 
pamiętać i stosować zasadę, że należy rozwijać u dzieci i młodzieży nie tylko zdolność 
percypowania środków wizualnych, ale przede wszystkim zdolności obserwacyjne. 
Naturalne obiekty przyrody są pierwszym i najważniejszym źródłem poznania a obraz 
jest zawsze drugoplanowym środkiem obserwacji przyrody. Dotyczy to także ilustracji 
zamieszczonych w podręcznikach, które choćby były artystycznie wykonane, nie mogą 
zastąpić bezpośredniego obserwowania i badania obiektów przyrody. Nie wolno 
nauczać tylko na podstawie ilustracji w podręczniku. 
      W związku z tym podjęto próbę ustalenia, jakie są oczekiwania uczniów i 
nauczycieli wobec podręcznika do biologii na III etapie edukacyjnym. Rozpatrywane są 
zalety i wady różnych podręczników ze względu na ich funkcje pamiętając, że są one 
nie tylko źródłem informacji, ale przede wszystkim scenariuszem różnorodnej 
działalności ucznia w procesie kształcenia. 
      Podczas jego doboru należy pamiętać, że podręcznik ma nie tyle przekazywać 
gotową wiedzę, ale również otworzyć świat poznania związany z działaniem, które przy 
odpowiednim zainteresowaniu, uczeń będzie starał się wzbogacić. Celem było ukazanie 
i następnie poddanie analizie i ocenie wybranych podręczników oraz wskazanie 
nauczycielom właściwych kryteriów jakimi się powinni kierować przy doborze 
publikacji edukacyjnej. 
 
 

POJĘCIE PODRĘCZNIKA W UJĘCIU WYBRANYCH AUTORÓW 
 

      Termin podręcznik pojawia się bardzo często w literaturze pedagogicznej, czy 
jednak przez wszystkich autorów jest tak samo rozumiany? 
      O podręczniku w różnych kontekstach pisali właściwie wszyscy dydaktycy polscy. 
Ich próby opisu tego środka dydaktycznego podzielić można na dwa rodzaje: poprzez 
wyliczanie zadań mu wyznaczonych lub opisywanie jego cech. 
      Cz. Kupisiewicz (1976) definiuje podręcznik jako integralny składnik systemu 
dydaktyczno-wychowawczego będący pomocnym w urzeczywistnianiu założonych 
celów kształcenia i wychowania. W szczególności podręcznik służy do: 

- zaznajamiania uczniów i studentów z nowymi dla nich informacjami z danej 
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dziedziny wiedzy, 
- porządkowania i utrwalania wiadomości, 
- kształtowania określonych umiejętności i nawyków, łącznie z umiejętnością 

samokształcenia, 
- posługiwania się zdobytą wiedzą w działalności praktycznej, a przede wszystkim 

w dostrzeganiu i rozwiązywaniu dostępnych uczniom problemów. 
      Podręcznik szkolny, jak twierdzi B. Koszewska (1980), jest określany najczęściej 
jako ta książka szkolna, w której w sposób całościowy i szczegółowy są wyrażone 
treści nauczania danego przedmiotu dla określonego poziomu nauki szkolnej. 
      Według Słownika terminów literackich pod redakcją J. Sławińskiego (1976) 
podręcznik to systematyczny wykład w postaci osobnej książki, podstawowych 
wiadomości wchodzących w skład danej nauki lub poszczególnej jej dziedziny. 
Podręcznik jest rodzajem książki, w której zamieszczono materiał nauczania jakiegoś 
przedmiotu na poziomie danej klasy oraz systematykę planu nauczania, przedstawioną 
w ścisłej kolejności. Podręcznik jest środkiem niezastąpionym na wszystkich 
płaszczyznach dydaktycznych i wychowawczych. Należy go interpretować jako główną 
książkę szkolną, którą uczeń posługuje się przy pomocy nauczyciela w celu 
systematycznego, świadomego, trwałego i aktywnego przyswajania sobie wiedzy i 
nawyków z zakresu różnych przedmiotów szkolnych oraz praktycznego jej stosowania. 
Zawiera nowe osiągnięcia naukowe, ale jego główne znaczenie to praktyczne 
wykorzystanie tych informacji. Zazwyczaj struktura i zakres materiału odpowiadają 
obowiązującemu programowi nauczania. Stąd podział między innymi na podręczniki 
szkolne, uniwersyteckie itp. Istnieją jednak podręczniki,  nie mające  bezpośredniego  
przeznaczenia dydaktycznego, podają one wówczas podstawowe wiadomości z danej 
dziedziny wiedzy, nie ograniczone wymaganiami programu nauczania. 
      B. Milewicz (1968) w poradniku dla rodziców definiuje podręcznik jako książkę, 
która zawiera usystematyzowany zasób wiedzy określony programem nauczania dla 
danego przedmiotu, klasy, typu, szkoły. Znajdujemy w nich często pomocnicze środki 
wykładu, jak ilustracje, wykresy, tabele statystyczne itp., opatrzony bywa także 
ćwiczeniami, pytaniami, zadaniami, które powinny pomóc w zrozumieniu, opanowaniu 
danej dziedziny nauki oraz doprowadzić do nabycia umiejętności posługiwania się tą 
wiedzą w życiu. Sprawne korzystanie z podręcznika szkolnego wymaga od ucznia 
starannego i uważnego odczytywania (najlepiej głośno) całego zadanego fragmentu, 
zastanowienia się nad nim w celu wybrania kolejnych tematów, wreszcie opowiedzenie 
sobie treści według punktów planu. Często podręcznik ułatwia taki sposób uczenia, 
dając przez wyróżnienie graficzne, hasło na marginesie itp., plan omawianej treści. 
Nieregularne czy nieumiejętne korzystanie z podręcznika bywa przyczyną opóźnienia 
dziecka w nauce i niezadowalających postępów. 
      Według D. Zujewa (1986) podręcznik to środek nauczania, który powinien pomóc 
uczniowi w opanowaniu materiału o wyraźnie określonym przez program szkolny 
zakresie wiedzy. Ponadto powinien pomagać w przyswajaniu konkretnej wiedzy, w 
kształtowaniu u uczniów umiejętności i nawyków samodzielnej, twórczej działalności, 
umiejętności orientowania się w przedmiocie, poszukiwania i znajdowania niezbędnej 
informacji. Winien służyć w gromadzeniu społecznego doświadczenia ucznia, w 
kształtowaniu jego umiejętności oceniania wydarzeń otaczającej go rzeczywistości. 
      Będąc środkiem nauczania, podręcznik posiada określoną formę, która w znacznie 
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większym stopniu niż w każdej innej książce związana jest z treścią i procesem 
przyswojenia tej treści oraz z wynikiem jej przyswojenia. Uwzględnia rozwój i 
aktualny stan nauk biologicznych, pedagogicznych oraz psychologicznych. Traktuje 
ucznia jako podmiot procesu uczenia się biologii, jako istotę poszukującą, pełną 
nienasycenia i twórczego niepokoju. (Palka i in. 1986) 
      Wszystkie uwzględnione definicje podręcznika łączy według J. Skrzypczaka (1996) 
zgodność w trzech kwestiach: 

- podręcznik jest konkretnym, pokaźnym zbiorem informacji, pozostając w ścisłym 
związku z materiałem i określonymi celami przedmiotowymi danego szczebla 
kształcenia, 

- w strukturze podręcznika odzwierciedlona powinna być wybrana określona teoria 
kształcenia, a jego treści porządkowane są z zasadami nauczania-uczenia się, 

- podręcznik jest specyficzną odmianą książki. 
      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku określa: 
funkcje i znaczenie podręcznika szkolnego, który przeznaczony do kształcenia 
ogólnego powinien zawierać systematyczną prezentację treści kształcenia ujętych w 
podstawie programowej, opisanych w szczególności jako przedmiot, blok 
przedmiotowy, kształcenie zintegrowane lub ścieżka edukacyjna oraz wskazówki 
ułatwiające samodzielną pracę ucznia i powinien być przeznaczony dla danej klasy lub 
etapu edukacyjnego. 
      Za podręcznik szkolny do kształcenia ogólnego można uznać także książkę 
przeznaczoną dla ucznia, wspomagającą realizację celów ustalonych w podstawie 
programowej, opracowaną do programu nauczania dopuszczonego do użytku 
szkolnego. 
 
 

FUNKCJE PODRĘCZNIKA 
 
      Podręcznik jest środkiem w realizacji określonego programu dydaktycznego i 
wychowawczego. Aby poznać czy został on prawidłowo skonstruowany trzeba 
wiedzieć, jaką rolę spełnia, co można osiągnąć z jego pomocą. Książka powinna 
umożliwiać uczniom opanowanie nowych wiadomości z danej dziedziny, ich 
uporządkowanie i utrwalenie. Język jakim napisany jest podręcznik, powinien być 
zrozumiały dla ucznia tak, aby mógł on formułować nowe i utrwalać już posiadane 
wiadomości i umiejętności, a przede wszystkim by służył do samokształcenia. 
Podręcznik przez współczesną dydaktykę uznawany jest za środek dydaktyczny o 
podstawowym znaczeniu. Dydaktycy przypisują jemu różnorodne funkcje. 
K. Lech (1968) tworząc teoretyczne podstawy swojego systemu nauczania poprzez 
łączenie teorii z praktyką, wyznacza podręcznikowi następujące funkcje: 

- ułatwianie uczniom pracy poznawczej na lekcjach, 
- podawanie materiału nauczania w sposób odpowiednio uporządkowany, 

przejrzysty i dokładny, 
- zaznajamianie z metodą a zwłaszcza z modelowymi przykładami pracy, jakie 

uczniowie będą później wykonywać samodzielnie, zarówno indywidualnie, jak i 
zespołowo, zarówno w pracy szkolnej jak i domowej, 

- umożliwienie nauczycielowi i uczniom - za pomocą odpowiednich testów szybkie 
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sprawdzanie pracy domowej, 
- uczenia zdobywania nowej wiedzy za pośrednictwem książki, 
- ukierunkowywanie samodzielnej pracy uczniów. 
- Bardzo zbliżone funkcje wyznacza podręcznikowi W. Okoń (1973): 
- funkcję informacyjną: podręcznik powinien zawierać informacje w sposób 

usystematyzowany, 
- funkcję  transformacyjną:   zadaniem  podręcznika jest  przygotowanie   do 

przetwarzania rzeczywistości (materiał do ćwiczeń i zadań wyrabiających rozmaite 
sprawności), 

- funkcję samokształceniową: poprzez odpowiednią inwencję w doborze treści, w 
łączeniu teorii z praktyką.  

      Funkcje zaproponowane przez W. Okonia (1973) są w zasadzie akceptowane przez 
wszystkich pozostałych polskich specjalistów. Wielu z nich uzupełnia je jednak jeszcze 
innymi. (Cichy, Żeber-Dzikowska 2000) 
      Cz. Kupisiewicz (1973) do propozycji W. Okonia (1973) dodaje trzy kolejne 
funkcje: 

- autokontrolną - umożliwiającą sprawdzenie ilości i jakości wiedzy, uzyskanej z 
podręcznika, 

- samooceniającą - pozwalającą na samodzielną ocenę wyników w zakresie ilości i 
jakości wiedzy, 

- autokorektywną -  wymagającą od  podręcznika  również  zdolności  do 
likwidowania luk w wiadomościach. 

W. Stawiński (2000) natomiast wyróżnia następujące funkcje podręcznika: 
- informacyjną, 
- badawczą, 
- transformacyjną, 
- samokształceniową, 
- kontrolno-korektywną, 
- motywacyjną. 

 
      Według W. Stawińskiego (2000) podręcznik ma przekazywać w sposób poprawny 
informacje naukowe. Muszą być one przedstawione zgodnie z obecnym stanem nauk 
biologicznych i środowiskowych, przy czym powinny być wyraźnie w nich 
odgraniczone fakty od przypuszczeń, problemy w pełni wyjaśnione od nadal otwartych, 
podkreślone aktualne tendencje i możliwości badań w danej dziedzinie. Tekst 
podręcznika ma być dostosowany do możliwości uczniów, a równocześnie wymagać z 
ich strony pewnego wysiłku umysłowego i pokonania trudności. Zwięzłość tekstu ma 
iść w parze z żywym, interesującym, a przy tym poprawnym pod względem 
językowym jego ujęciem. Wyrażenia obce można wprowadzić tylko w przypadkach 
koniecznych, tzn. dydaktycznie uzasadnionych. Niewłaściwe jest nadużywanie 
naukowej terminologii. Nowe terminy muszą być wystarczająco objaśnione (np. w 
słowniczkach). 
      Funkcja informacyjna podręcznika biologii polega na udostępnianiu uczniowi 
wiadomości w zakresie przewidzianym przez program i stymulowaniu procesu uczenia 
się, umożliwianiu uzupełniania wiadomości zdobytych w drodze obserwacji i 
doświadczeń oraz ukierunkowaniu ich utrwalania i powtarzania. Logiczne powiązanie 
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tekstu i ilustracji zwiększa efektywność recepcji treści podręcznika biologii, zwłaszcza 
stopień ich zrozumienia. Funkcję informacyjną podręcznika najpełniej wykorzysta 
uczeń na niektórych lekcjach o charakterze powtórzeniowym, zbiorczym, 
prowadzącym do syntez i uogólnień. (Stawiński 2000) 
      Dobry podręcznik zwraca uwagę nie tylko na wiadomości, ale traktuje całe życie i 
jego problemy jako otwartą książkę, którą uczy odczytywać. Najlepszą drogą 
pomagającą odczytywaniu treści otwartej książki życia jest problemowe ujęcie treści 
podręcznika. Takie ujęcie wskazuje metodę poznania tajników życia, stawiając ucznia 
wobec pytań, na które znajduje odpowiedź w podręczniku. (Leja 1977) 
      Funkcja badawcza podręcznika przejawia się w organizowaniu samodzielnej 
działalności uczniów o charakterze problemowo - badawczym w formie pytań, zadań, 
doświadczeń i ćwiczeń. Wykorzystanie funkcji badawczej podręcznika może mieć 
miejsce na lekcjach laboratoryjno - ćwiczeniowych. W organizowaniu tego typu zajęć 
nauczyciel może oprzeć się na instrukcjach podawanych w podręczniku, a uczeń nie ma 
potrzeby przepisywać instrukcji podanej ustnie lub napisanej na tablicy, co skraca czas 
przeznaczony na efektywną pracę. 
      Problemowo ujęta treść podręcznika powinna zachęcać uczniów do zdobywania 
wiedzy biologicznej przez prowadzenie obserwacji i doświadczeń. Podręcznik musi 
zawierać informacje z zakresu metodologii współczesnych badań z metodami jej 
wykorzystywania w badaniu zjawisk biologicznych. Specjalną rolę w tym przypadku 
odgrywają instrukcje ćwiczeniowe (słowne, słowno-rysunkowe, rysunkowe) 
prawidłowo ujęte pod względem dydaktycznym. Mają one zawierać informacje 
dotyczące celu i sposobu wykonywania przez ucznia danego ćwiczenia. Nie powinny 
natomiast podawać wyniku pomiarów, obserwacji czy doświadczeń. Instrukcje 
ćwiczeniowe zamieszcza się zwykle przed właściwym tekstem, a nie w środku tekstu 
obok informacji, do których uczeń ma dojść wykonując dane ćwiczenie (Stawiński 
2000). 
      Właściwa redakcja podręcznika może w dużym stopniu wpływać na kształtowanie 
się operatywnej wiedzy biologicznej i środowiskowej, przyzwyczajać ucznia do 
wykorzystywania posiadanej wiedzy w poznawaniu przyrody, opracowywaniu nowych 
zagadnień, rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z 
zachowaniem zdrowia czy ochroną środowiska. Wymaga to od uczniów umiejętności 
wiązania ze sobą informacji w odmiennej niż w podręczniku kolejności, dochodzenia 
do nowych skojarzeń i uogólnień. To zadanie pełnią zalecenia i wskazówki, o ile uczeń 
nie znajduje w tekście gotowych rozwiązań. Podobną rolę odgrywają pytania 
umieszczone w podręcznikach. (Cichy, Żeber-Dzikowska 2000)  
      Mobilizacja ucznia za ich pośrednictwem i na podstawie wiadomości podawanych 
w podręczniku do prowadzenia hodowli szkolnych, upraw gleby, pielęgnacji roślin w 
pracowni i ogrodzie szkolnym, a także do działania na rzecz ochrony przyrody i 
środowiska, może być dobrym wyrazem realizacji przez podręcznik funkcji 
transformacyjnej. Funkcja ta polega na podaniu takiego materiału do ćwiczeń i zadań, 
które wyrabiają różne sprawności i pobudzają do działania praktycznego. Są to 
ćwiczenia i zadania usprawniające technicznie, np. w wykonywaniu preparatów 
mikroskopowych. 
      Podręczniki biologii i ochrony środowiska powinny przyczyniać się do 
unowocześniania metod i technik uczenia się przez zaznajamianie uczniów, na 
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konkretnych przykładach, z efektywnymi metodami uczenia się oraz podawanie im 
wskazówek warunkujących racjonalne wykorzystanie tekstu i rysunku podręcznika, jak 
i innych źródeł informacji naukowej, zwłaszcza lektury biologicznej. Wskazane jest 
więc podawanie w nich informacji dotyczących uzupełniających lektur, a ponadto 
dodatkowych wiadomości „dla zainteresowanych". 
      Zamieszczone w podręcznikach biologii i ochrony środowiska pytania i polecenia 
ukierunkowują i ułatwiają powtarzanie oraz utrwalanie wiadomości, dokonywanie 
autokontroli i autooceny. Pozwalają na dostrzeżenie błędów i luk w systemie 
opanowanej wiedzy, rozwijają umiejętności krytycznej samooceny. Bardzo pomocne są 
w tym zestawienia wymagań, którym ma uczeń sprostać, a więc jakie wiadomości ma 
opanować ze zrozumieniem i jakie umiejętności osiągać w związku z uczeniem się w 
oparciu o dany rozdział podręcznika. 
      Pełnienie przez podręcznik funkcji kontrolnej posiada dwa aspekty: 

1. Istnieje możliwość sprawdzenia, czy uczeń posiada wiadomości i umiejętności, 
które zgodnie z zaleceniami programu nauczania powinien posiadać. 

2. Zachodzi konieczność udzielania odpowiedzi prowadzących do: systematyzacji, 
strukturalizacji i utrwalania przyswajanej wiedzy.  (Koszewska 1981, 1983). 

      Treści naukowe zawarte w podręcznikach powinny być bardzo starannie dobrane i 
wyselekcjonowane tak, aby pozwalały uczniom za pomocą prostych poleceń i ćwiczeń 
na ich samodzielne sprawdzenie. Funkcję eksperymentalną i kontrolną powinien 
również spełniać zeszyt ćwiczeń w takim stopniu, aby rozwijał holistyczne myślenie i 
całościowe pojmowanie przyrody i świata. 
      Wymagania aby tekst i rysunki nawzajem się uzupełniały zobowiązują autorów 
podręczników biologii i ich wydawców do równoczesnego programowania tekstu i 
rysunków. Rysunki umieszczone w podręczniku biologii pełnią podobne funkcje jak 
tekst. Obok fotografii i rysunków ważną rolę odgrywają schematy, symbole i wykresy. 
Przypisuje się im, oprócz zadań poznawczych i kształcących ważne zadanie 
wychowawcze – mają służyć rozwijaniu wrażliwości estetycznej uczniów. Naturalne 
barwy fotografii, uwzględnianie w nich istotnych szczegółów, zwracanie uwagi na ich 
kontrastowość i przejrzystość wpływają w znacznym stopniu na skuteczność uczenia 
się. 
      Wyodrębnienie z tekstu tłustym drukiem nowych dla ucznia pojęć prowadzi do 
koncentrowania na nich jego uwagi, podobnie jak wprowadzenie dodatkowych ramek 
oraz barwnych podkreśleń, definicji czy poddefinicji. Pewne znaczenie mają również 
dodatkowe objaśnienia słowne lub graficzne zamieszczone na marginesie. Interesujące   
ujęcie tekstu i elementów pozatekstowych podręcznika oraz rozwiązania edytorskie 
decydują o jego funkcji motywacyjnej. Abstrakcyjny dla ucznia podręcznik jest przez 
niego chętnie wykorzystywany. 
      Spełnienie założonych funkcji podręcznika uzależnione jest od doboru i układu 
treści, sposobu jej przedstawienia zarówno z punktu widzenia ujęcia metodycznego, 
formalno – logicznego i językowego dostosowanego do indywidualnych możliwości 
uczniów. Ponadto możliwość realizacji funkcji podręcznika zależy od całej grupy spraw 
wiążących się z edytorskim opracowaniem książki. 
      Funkcje dydaktyczne podręcznika mogą mieć czasami jedynie potencjalny 
charakter. Dzieje się tak wówczas, gdy nauczyciel nie wykorzystuje ich w swej pracy 
dydaktycznej i wychowawczej. Należy więc dążyć do faktycznego pełnego 
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wykorzystywania podręczników (Stawiński 2000). 
      Podręcznik powinien przyjść z pomocą nauczycielowi. Powinien on także pomóc 
uczniowi samodzielnie uczyć się z książek, bez pomocy nauczyciela. Nauczyć tego jest 
najważniejszą sprawą. Konieczna jest taka forma przekazywania faktów, która 
czyniłaby je łatwo przyswajalnymi, ciekawymi, zrozumiałymi, bliskimi uczniowi. 
Oprócz tego trzeba, żeby podręcznik był zbudowany tak, by zarysowywał plan pracy 
przed przekazywanym materiałem. 
Wymagania stawiane podręcznikowi określone przez  W. Karpowicz (1965) są 
następujące:  

1. Treść podręcznika powinna być zgodna ze współczesnym stanem wiedzy.  
2. Podręcznik powinien interpretować zjawiska biologiczne w sposób wyłącznie 

naukowy. 
3. Podręcznik powinien być pod każdym względem dostosowany do poziomu 

umysłowego młodzieży danej klasy to znaczy napisany przez biologa – dydaktyka 
i popularyzatora.  

4. Styl podręcznika powinien być żywy, prosty, obrazowy i komunikatywny, a 
ponadto powinna go cechować wzorowa polszczyzna. 

5. Bardzo ważną stroną podręcznika są ilustracje, które powinny być jasne i 
przejrzyste; rośliny, zwierzęta, człowiek oraz fragmenty ich budowy, jak również 
procesy i zjawiska zachodzące w żywych ustrojach powinny być pokazane za 
pomocą licznych rysunków i schematów lub za pomocą artystycznych fotografii 
zwykłych i barwnych. Rozdziały omawiające zagadnienia gospodarcze, ochronę 
przyrody, higienę społeczną również powinny być jak najobficiej ilustrowane. 
Spełniają wtedy doniosłą rolę dydaktyczną i wychowawczą. 

6. Podręcznik powinien być interesujący dla młodzieży, o wyglądzie estetycznym, 
przyciągającym uwagę, na co składają się oprócz już wymienionych cech 
następujące właściwości: 
- dobry gatunek papieru, 
- odpowiedni druk i różne wymiary czcionki, 
- odpowiednie przerwy między rozdziałami, 
- ilustracje kreskowe czarne i barwne, fotografie na najwyższym poziomie 

dydaktycznym i artystycznym.  
 
 

ANALIZA WYBRANYCH PODRĘCZNIKÓW 
 
      Choć biologia jest ciekawa, niesłychanie łatwo jest nią zanudzić i zniechęcić do jej 
poznawania. Podręcznik powinien rozbudzić w uczniu ciekawość swoją treścią oraz 
szatą graficzną, dlatego należy zwrócić uwagę na to, jakie podręczniki do nauczania 
biologii oferują poszczególne wydawnictwa. 
      Nauczyciele dobrze oceniają ofertę wydawnictwa Operon przygotowaną w serii 
„Szkoła XXI". Podręcznik „Biologia 1” W. Lewińskiego i J. Prokopa jest nowoczesny, 
niezwykle atrakcyjny pod względem graficznym. Po wprowadzeniu, określającym 
charakter biologii jako nauki o życiu, obejmuje zagadnienia dotyczące budowy 
anatomicznej i funkcji człowieka oraz przedstawiające choroby jako wynik zaburzeń 
homeostazy. Zwracają uwagę związane z tekstem czytelne, opatrzone 
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ukierunkowanymi podpisami ilustracje. Niemal każdej lekcji przypisano proste 
ćwiczenia. Porządkowaniu i utrwaleniu wiadomości służą podsumowania stanowiące 
kompendium wiedzy z zakresu realizowanej tematyki. Korzystanie z książki ułatwia 
skorowidz wyjaśnionych terminów. Umieszczona na końcu literatura wskazuje 
dodatkowe, uzupełniające źródło informacji. (Mosiek 2000) 
      Inną ofertą jest podręcznik „Biologia XXI" wydawnictwa WSiP pod redakcją A. 
Jerzmanowskiego. Obejmuje treści ujęte w „Podstawie programowej kształcenia 
ogólnego" oraz różne wątki uzupełniające, w tym niezbędne do realizacji ścieżek: 
zdrowotnej i ekologicznej. Trzy pierwsze działy stanowią wprowadzenie do problemów 
biologii. Dział czwarty zawiera podstawy wiedzy o komórce. Część druga książki jest 
wyraźnie trudniejsza. Podręcznik podaje informacje w sposób prawidłowo dobrany i 
jasny, oraz bez przeładowania szczegółami. Obecnie został zastąpiony powyższy 
podręcznik inną pozycją, która ukazała się niedawno na rynku wydawniczym tj. Cykl 
„Ciekawa biologia” opracowany przez zespół autorów: E. Kłos, W. Kofta, M. Kukier – 
Wyrwicka, H. Werblan – Jakubiec.  składający się z czterech pakietów:  

a) bogactwo świata organizmów,  
b) tajemnice organizmu człowieka,  
c) organizmy w środowisku, 
d) człowiek zmienia świat przyrody. 

Cykl łączy tradycyjną formę wykładu z nowoczesnym spojrzeniem na współczesne 
problemy biologii. Działy podzielone są na rozdziały które odpowiadają jednostką 
lekcyjnym. Rozdział składa się z krótkiego wprowadzenia, omówienia zagadnień 
ciekawostki i podsumowania. Na końcu działu są umieszczone pytania sprawdzające. 
Na końcu książki znajduje się literatura dla ucznia oraz polsko – angielski indeks. 
Nauczyciele nie skorzystali z tej oferty wydawniczej, ponieważ weszła ona trzy lata po 
wdrożeniu reformy 
      Niektórzy nauczyciele skorzystali z oferty wydawniczej ŻAK. Podręcznik dla klasy 
pierwszej jest bardzo ładny pod względem edytorskim, kolorowy: zawiera 
wyeksponowane tytuły, śródtytuły, najistotniejsze treści oraz te, które należy 
zapamiętać, słowniczek i skorowidz rzeczowy. Zwracają uwagę umieszczone pod 
tematami propozycje zadań. 
      Wydawnictwo Nowa Era proponuje książkę, która umożliwia zapoznanie się ucznia 
z budową i funkcjami organizmów. Omawia równolegle te same czynności życiowe 
organizmów roślinnych i zwierzęcych. Podręcznik jest bardzo bogato ilustrowany, 
zawiera liczne kolorowe zdjęcia (w tym fotografie mikroskopowe), rysunki, schematy. 
W tekście wyróżniono bardzo liczne pojęcia. Część z nich umieszczono na kolorowym 
poddruku, inne w słowniczku na końcu książki. Specjalnie wyodrębniono wątki dla 
uczniów szczególnie interesujących się biologią Na końcu każdego rozdziału znajduje 
się podsumowanie. Tam są także pytania i polecenia służące utrwaleniu wiadomości. 
      Podręczniki wydawnictwa Debit drukowane są na dobrym papierze, wzbogacone o 
barwne i wyraźne ilustracje. Autorki tych podręczników D. Cichy i I. Żeber-
Dzikowska, postanowiły ułatwić korzystanie z książek, umieszczając w nich tabele i 
wykresy, ilustracje, ramki, w których uczeń znajdzie definicje i najważniejsze 
wyjaśnienia oraz wytłuszczenia oznaczające fragmenty, na które gimnazjalista ma 
zwrócić szczególną uwagę. Sprawdzeniu nabytych wiadomości służą pytania zawarte w 
części „Sprawdź czego się nauczyłeś" (Mosiek 2000). 
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      Inny jest podręcznik wydawnictwa Rożak. Składa się on z ośmiu rozdziałów. 
Wyjaśnia różne poziomy organizacji życia. Tłumaczy ich budowę i zasady 
funkcjonowania w powiązaniu ze środowiskiem życia. Poszczególne działy 
podręcznika rozpoczynają się wyliczeniem kilku najważniejszych zagadnień, na które 
uczeń powinien zwrócić uwagę w trakcie poznawania nowego tematu. Na końcu 
rozdziału zamieszczono pytania sprawdzające. Książka jest bardzo bogato ilustrowana. 
Czytelne, dobrze dobrane zdjęcia, wyraźne rysunki nie tylko ilustrują prezentowane 
treści, ale są też nośnikiem informacji. Stosunkowo niedużo jest w książce tekstu. Pracę 
z podręcznikiem usprawniają też oznaczenia zamieszczone na marginesie.  
      O wyborze podręcznika wydawnictwa Prószyński i S-ka często decyduje jego 
przystępna cena. Podręcznik opisuje w zwięzłych notatkach podstawowe zagadnienia 
związane z organizmem człowieka z życiem roślin, środowiskiem, rozmnażaniem, 
dziedziczeniem i ewolucją. Kolorowe materiały ilustracyjne, dobrano w książce tak, 
aby ułatwić zrozumienie omawianych zagadnień. Pod poszczególnymi tematami 
znajdują się pytania i przemyślenia, które uczą i dają możliwość samodzielnego 
badania otaczającego świata. Na końcu każdego rozdziału znajdują się pytania testowe, 
umożliwiające uczniowi sprawdzenie wiadomości i umiejętności. 
      Wydawnictwo PWN proponuje podręcznik dla gimnazjalistów tłumaczony z języka 
angielskiego. Wydawca podzielił książkę na dwa tomy. Pierwszy obejmuje materiał 
nauczania pierwszej klasy gimnazjum, natomiast drugi - klasy drugiej i trzeciej. Drugi 
tom prezentuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania organizmów żywych. Bardzo 
ważną rolę odgrywa w książce bogata oferta ćwiczeń i pytań na różowym i niebieskim 
tle, dzięki którym uczeń może pogłębiać swoją wiedzę, a także opanowywać wiele 
umiejętności. (Mosiek 2000) 
 
 

ANALIZA PODRĘCZNIKÓW POD KĄTEM GRAFICZNO-EDYTORSKIM 
 
      Jednym z czynników wpływających na efektywność procesu dydaktycznego jest 
podręcznik, który powinien spełniać wiele różnorodnych funkcji dydaktycznych, 
zmierzających do optymalizacji efektów kształcenia. Stąd ciągłe poszukiwanie 
najlepszego modelu podręcznika uczniowskiego. W pracy poddano analizie dziesięć 
podręczników (zał. 2) do nauczania biologii z następujących wydawnictw: Debit,    
Juka,    Kubajak,    MAC,    Nowa   Era,    Operon, Prószyński   i   S-ka, Rożak, WSiP,   
ŻAK. Analizowano również graficzno - edytorskie opracowanie podręczników. 
      Wszystkie te podręczniki zawierają spis treści, dzięki czemu uczeń może łatwo 
odszukać interesujące go zagadnienie. Dostarczają podstawowych wiadomości nie 
tylko za pomocą tekstu, ale również zdjęć, rysunków i schematów, które spełniają 
funkcję informacyjną. Umieszczenie tych środków przekazu informacji stwarza 
uczniowi duże możliwości aktywności w procesie dydaktycznym. Dzięki ich 
zastosowaniu uczniowie lepiej rozumieją i szybciej przyswajają informacje na 
określony temat. We wszystkich analizowanych podręcznikach środki te występują 
bardzo licznie, mniej natomiast jest wykresów. Wydawnictwo Juka nie zdecydowało 
się na zastosowanie ich w swoich opracowaniach. Równie mało jest zestawień 
tabelarycznych, które często urozmaicone rysunkami, służą do porównawczego 
podsumowania cech narządów, układów omawianych organizmów. Spośród dziesięciu 
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analizowanych wydawnictw, cztery (MAC, Prószyński i S-ka, Kubajak, WSiP) 
zdecydowały się na zamieszczenie map w podręcznikach. Ćwiczenia i zadania to, obok 
pytań sprawdzających, zbiór poleceń eksponujących najistotniejsze zagadnienia 
występujące w analizowanym tekście. Najważniejszym ich celem jest kontrola 
własnych wiadomości i umiejętności, jak też aktywizacja uczniów. Sugerują drogę 
rozwiązania problemu. Instrukcje do ćwiczeń ukierunkowują pracę ucznia. W 
większości podręczników ćwiczenia i zadania są umieszczone w każdym temacie. Mają 
one charakter urozmaicony. Część z nich odnosi się do zrozumienia określonych 
fragmentów treści, podania odpowiednich przykładów, scharakteryzowania zjawisk i 
procesów biologicznych, względnie uzasadnienia wysuwanych wniosków lub 
przypuszczeń. Inne dotyczą przeprowadzenia obserwacji, lub doświadczeń oraz 
udokumentowania szkicem lub schematem uzyskanych wyników. Wiele zadań i pytań 
ma charakter problemowy, dostosowany   do   wieku   uczniów.   Wymagają   one   
przeprowadzenia   analiz i opracowania wniosków, skonstruowania modeli 
obrazujących zależności między organizmami lub też syntetycznego opracowania 
zagadnień (Frejlak i in. 1984). 
      Tylko podręczniki wydane przez wydawnictwa: Żak, Rożak, Juka nie zawierają 
tego typu kontroli. Natomiast pytania sprawdzające występują wszędzie. Licznie 
stosuje się też ciekawostki, które są zbiorem atrakcyjnie dobranych nowinek 
poszerzających prezentowane w podręczniku zagadnienia. Informacje „dla 
zainteresowanych" nie powinny być zbyt długie i wykraczające poziomem poza wiek 
ucznia. Wydawnictwa: Żak, Operon, Prószyński i S-ka nie zamieszczają ciekawostek w 
wydawanych przez siebie podręcznikach do nauczania biologii. Być może autorzy tych 
podręczników uważają, że dodatkowe informacje mogą zniechęcić uczniów do nauki. 
      Doświadczenia i obserwacje mają różnorodny charakter. Składają się na nie 
polecenia wykonania obserwacji, porównania. Występują także typowo sformułowane 
zadania - wykonać preparat... . Autorzy analizowanych podręczników jednak rzadko 
zachęcają do wykonywania doświadczeń i obserwacji. Zaledwie pięć wydawnictw 
(Debit, Operon, Kubajak, Rożak i MAC) proponują uczniom tego rodzaju pracę na 
lekcji czy w domu. A przecież doświadczenia i obserwacje pełnią funkcję badawczą i 
transformacyjną, skłaniają do dostrzegania zależności, odkrywania problemów i 
rozwiązywania ich. 
      Dla zaakcentowania ważniejszych zdaniem autorów zagadnień, wszystkie 
wydawnictwa zdecydowały się na wytłuszczenia. Natomiast Debit, Operon, Rożak, 
Nowa Era zastosowały również piktogramy, które dają możliwość szybkiego 
zorientowania się co jest ważne, do zapamiętania i gdzie znajdują się doświadczenia 
czy ciekawostki. Dużą pomoc dla uczniów stanowi słowniczek nowych pojęć. W 
podręcznikach znajduje się on zwykle na końcu jako osobny rozdział lub zaznaczony w 
tekście kolorowym znakiem, aby pojęcia te były lepiej zauważalne  i łatwiejsze do 
przyswojenia. Na zamieszczenie słownika nowych pojęć nie zdecydowały się 
wydawnictwa: Kubajak i Operon. 
      Dla uporządkowania i utrwalenia wiadomości w podręcznikach wydawnictw: Nowa 
Era, Operon, WSiP, Rożak na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie 
jego treści. Synteza wiadomości jest dużą pomocą dla uczniów, szczególnie podczas 
przygotowywania się do sprawdzianów i powtórzeń. 
Zamieszczona w podręcznikach bibliografia może być pomocna, ale w większym 
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stopniu skorzysta z niej nauczyciel. Literatura ta może być wykorzystana podczas 
przygotowywania się do zajęć, przypomnienia wiadomości. Niektóre pozycje mogą być 
polecane dla uczniów zainteresowanych przedmiotem w celu uzupełnienia wiedzy. 
Spośród analizowanych wydawnictw pięć zdecydowało się na zamieszczenie 
bibliografii, tj.: Kubajak, MAC, Nowa Era, Operon, WSiP. Operon zaproponował 
ponadto jako jedyny, literaturę dla ucznia w tekście. Podręcznik ma być tylko 
przewodnikiem w poznawaniu tego świata, nie powinien być jedyną książką ucznia. 
Niezbędne jest zachęcanie uczniów do czytania innych publikacji o tematyce 
przyrodniczej, uzupełniających oraz utrwalających ich wiedzę. 
      W większości podręczników (Juka, MAC, Nowa Era, Operon, Prószynski i S-ka, 
WSiP) zamieszczono skorowidz pozwalający na szybkie odszukanie w tekście nie tylko 
wyjaśnienia ważniejszych pojęć i definicji, ale wszystkich fragmentów tekstu, w 
których pojęcia te występują. W ten sposób uczeń poszukujący wyjaśnienia 
określonych zagadnień może znaleźć ich krótkie wyjaśnienie w słowniczku. Klucze do 
oznaczania roślin i zwierząt pojawiły się w książkach wydawnictwa Debit i tylko tam 
również umieszczono zajęcia interaktywne jako innowacyjną propozycję rozwiązań 
dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli. W podręcznikach wydawnictwa WSiP 
zaznaczono również korelację ze ścieżkami edukacyjnymi. 
 
 

WNIOSKI 
 
      Podsumowując należy stwierdzić, że:  
1. Podręcznik jest jednym ze środków dydaktycznych, który odgrywa istotna rolę w 

procesie kształcenia. 
2. Na wybór podręczników ma wpływ: 

- spełniane funkcje, 
- szata graficzna. 

3. Poprawny podręcznik przedmiotowy powinien: 
- być zgodny z podstawą programową, 
- spełniać wszystkie funkcje dydaktyczne, 
- być napisany przystępnie i zrozumiale dla ucznia, 
- zawierać zajęcia interaktywne, 
- przyciągnąć uwagę ucznia czytelną szatą graficzną, 
- pomagać w realizacji ścieżek edukacyjnych, 
- wyodrębniać treści ważne, 
- uwzględniać najnowsze osiągnięcia nauki z dziedziny biologii, 
- zawierać wiadomości, które przydadzą się uczniowi w codziennym życiu, 
- umożliwić szybkie sprawdzenie stopnia opanowania materiału, 
- być napisany ciekawie. 

4. W literaturze metodycznej powinny znajdować się artykuły oceniające podręczniki 
biologii, ułatwiłoby to nauczycielom wybór. Rynek wydawniczy podręczników 
jest ogromny i wybór należy przede wszystkim do nauczyciela. Jednak aby był 
trafny, należy zapoznać się ze wszystkimi ofertami wydawniczymi. 

5. Należy zwiększyć zainteresowanym dostęp do nowo wydawanych książek np. 
poprzez organizowanie spotkań autorskich, w czasie których nauczyciele mogą 
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dokonać oceny podręczników, uzyskać odpowiedzi na pytania. 
 
      Właściwy podręcznik to taki, który podmiotowo podchodzi do ucznia, jego rozwoju 
i potrzeb a styl i forma nacechowane są życzliwością. Wydany jest estetycznie. Różna 
barwa i wielkość czcionki sprawia, że treści ważne są wyróżnione i zwracają uwagę. 
Większość zawartych w podręczniku informacji jest ilustrowana ciekawymi, 
czytelnymi i kolorowymi fotografiami, ilustracjami, rysunkami. Każdy temat kończy 
się ciekawostkami, dzięki czemu zachęca ucznia do korzystania z literatury i lektury. 
Proponowane zajęcia interaktywne będą inspirowały ucznia do doświadczeń i 
obserwacji. 
 
 
 
 
Załącznik 1. Wykaz podręczników szkolnych do gimnazjum z biologii przeznaczonych do 

kształcenia ogólnego dopuszczonych po 10 marca 1999 roku przez MENiS 
 
Biegus A., Szedzianis E. - Biologia 1. Podręcznik do biologii dla klasy pierwszej 

gimnazjum WIKING II. 
Cichy D., Żeber - Dzikowska I. - Biologia dla klasy I gimnazjum. DEBIT. 
Cichy D., Żeber - Dzikowska I. - Biologia dla klasy II gimnazjum. Semestr I. DEBIT. 
Cichy D., Żeber - Dzikowska I. - Biologia dla klasy II gimnazjum. Semestr II. DEBIT. 
Cichy D., Żeber - Dzikowska I. - Biologia dla klasy III gimnazjum. DEBIT. 
Czubaj A. - Biologia XXI. Gimnazjum. Podręcznik, część 1. WSiP S.A. 
Czubaj A. i in. - Biologia XXI. Gimnazjum. Podręcznik, część 2. WSiP S.A. 
Długowiejska J., Stawiński W., Zębalska E. - Rośliny i środowisko ich życia. Podręcznik 

dla klasy I. KUBAJAK. 
Długowiejska J., Stawiński W., Zębalska E. - Rośliny i środowisko ich życia. Podręcznik 

dla klasy I gimnazjum. KUBAJAK. 
Dziedzicka A., Potyrała K., Stawiński W. — Człowiek i środowisko jego życia. Podręcznik 

dla klasy III gimnazjum (wydanie II poprawione). KUBAJAK. 
Dziedzicka A., Stawiński W., Potyrała K. - Człowiek i środowisko jego życia. Podręcznik 

dla klasy III gimnazjum. KUBAJAK. 
Guzik M., Stawiński W., Zębalska E. - Zwierzęta i środowisko ich życia. Podręcznik dla 

klasy II. KUBAJAK. 
Gater S. - Biologia. Podręcznik dla gimnazjum (klasa I - III). Prószyński i s-ka. 
Górski P., Mieszczanek J., Olszewski J. - Biologia. Podręcznik dla gimnazjum. Pierwsza 

klasa. JUKA. 
Górski P., Mieszczanek J., Olszewski J. - Biologia. Podręcznik dla drugiej klasy 

gimnazjum. JUKA. 
Granat A., Wilczek B. - Błękitna szkoła. Biologia. Mój organizm. Podręcznik dla 

gimnazjum. Część II. KLEKS. 
Granat A., Wilczek B. - Błękitna szkoła. Biologia. Podręcznik dla klasy I. KLEKS. 
Gulewicz B., Podgórska M., Wiankowska M. - Biologia 2. Podręcznik ucznia dla klasy 2 

gimnazjum. ABC. 
Gulewicz B., Wierbiłowicz E. - Biologia. Podręcznik dla gimnazjum, część 1. ABC 
Kamecka - Krupa J. - poznać i oswoić. Podręcznik do biologii dla gimnazjum. Część 1 i 2. 

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE. 
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Kamecka - Krupa J. - Poznać i oswoić. Podręcznik do biologii dla gimnazjum. 
WYDAWNICTWO EDUKACYJNE. 

Klimuszko B. - Biologia 1. Człowiek - anatomia, fizjologia i higiena. Podręczik dla 
uczniów klasy I. ŻAK. 

Klimuszko B. - Biologia 2. Organizm a środowisko. Podręcznik dla uczniów klasy II. ŻAK. 
Klimuszko B. - Biologia III. Jedność i różnorodność świata żywego. Podręcznik dla klasy 

III gimnazjum. ŻAK. 
Kłos E., Kofta W., Kukier - Wyrwicka M, Werblan - Jakubiec H. - Ciekawa biologia. Część 

1. Bogactwo świata organizmów. Podręcznik dla gimnazjum. WSiP S.A. 
Kłos E., Kofta W., Kukier - Wyrwicka M., Werblan - Jakubiec H. - Ciekawa biologia. 

Część 2. Tajemnice organizmu człowieka. Podręcznik dla gimnazjum. WSiP S.A. 
Kłos E., Kofta W., Kukier - Wyrwicka M., Werblan - Jakubiec H - Ciekawa biologia. Część 

3. Organizmy w środowisku. Podręcznik dla gimnazjum. WSiP S.A. 
Kłos E., Kofta W., Kukier - Wyrwicka M., Werblan - Jakubiec H - Ciekawa        biologia. 

Część 4. Człowiek zmienia świat przyrody. Podręcznik dla gimnazjum. WSiP S.A. 
Kłyś M. - Biologia dla gimnazjum. Część 1. NOWA ERA. 
Gołda W., Kłyś M, Wardas J. - Biologia dla gimnazjum. Część 2. NOWA ERA. 
Kłyś M., Żbikowska - Zdub K. - Biologia dla gimnazjum. Część trzecia. NOWA ERA. 
Lewiński W., Prokop J. - Biologia 1. Podręcznik dla uczniów gimnazjum (wydanie drugie 

zmienione). OPERON. 
Lewiński W., Prokop J. - Biologia 2. Podręcznik dla uczniów gimnazjum (wydanie drugie 

zmienione). OPERON. 
Potocka B., Górski W. - Anatomia i fizjologia człowieka. Podstawy genetyki. Podręcznik 

do biologii w gimnazjum. Część 2. MAC EDUKACJA. 
Potocka B,, Górski W. - Jedność i różnorodność organizmów. Podręcznik do biologii w 

gimnazjum Część 1. MAC EDUKACJA. 
Przybył A., Ratajszczak L, Stachowiak R. - Natura II. Biologia dla klasy 2 gimnazjum. 

LEKTORKLETT. 
Przybył - Prange A., Ratajszczak I. - Natura. Ekologia dla gimnazjum. LEKTORKLETT. 
Przybył - Prange A., Ratajszczak I., Stachowiak R. - Natura. Biologia dla klasy 3 

gimnazjum. LEKTORKLETT. 
Stachowiak R. - Natura. Biologia dla klasy I gimnazjum. LEKTORKLETT 
Roberts M. - Biologia, tom 1. Podręcznik dla klasy 1 gimnazjum. PWN. 
Roberts M. - Biologia, tom 2. Podręcznik dla klasy II i III gimnazjum. PWN. 
Szlachetko A. i in. - Biologia. Klasa I gimnazjum. ROŻAK. 
Szlachetko A., Szlachetko D., Rutkowski P. - Biologia. Podręcznik dla II klasy gimnazjum. 

ROŻAK. 
Szlachetko A., Szlachetko D., Rutko wski P. - Biologia. Podręcznik dla III klasy 

gimnazjum. ROŻAK. 
Wierbiłowicz E. - Biologia. Podręcznik do biologii dla drugiej klasy gimnazjum. ABC. 
Wierbiłowicz E. - Biologia. Podręcznik do biologii dla trzeciej klasy gimnazjum. ABC. 
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Załącznik 2. Analiza porównawcza podręczników do biologii - gimnazjum 
 

Wydawnictwo 

Elementy porównawcze 
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W
Si
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Informacje o autorach + - - - - - - - + - 
Spis treści + + + + + + + + + + 
Zdjęcia + + + + + + + + + + 
Rysunki + + + + + + + + + + 
Schematy + + + + + + + + + + 
Wykresy + - + + + + + + + + 
Tabele + - + + + + + - + - 
Mapy - - + - - - + - + - 
Ćwiczenia i zadania + - + + + + + - + - 
Obserwacje i doświadczenia + - + + - + - + - - 
Instrukcje do doświadczeń + + + + - + - + - - 
Pytania sprawdzające + + + + + + + + + + 
Ciekawostki + + + + + - - + + - 
Podsumowanie - - - - + + - - + + 
Piktogramy + - - - + + - + - - 
Wytłuszczenia + + + + + + + + + + 
Zaznaczona korelacja ze 
ścieżkami edukacyjnymi - - - - - - - - + - 

Klucze do oznaczania roślin i 
zwierząt + - - - - - - - - - 

Literatura dla ucznia  
w tekście - - - - - + - - - - 

Słowniczek + + - + + - + + + + 
Bibliografia - - + + + + - - + - 
Skorowidz - - + - + + + - + + 
* Zajęcia interaktywne występują w wydawnictwie Debit, które zastosowało nowatorską propozycję 

rozwiązań dydaktycznych, natomiast w pozostałych podręcznikach inaczej zostały one nazwane. 
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SUMMARY 
 
      Not all the natural phenomena and social processes may be learnt by natural 
observations. This is the reason why a school textbook has a great influence, especially 
on a student who often obtains basic knowledge of a given subject from it. Work with a 
book prepares students for self-learning methods command, methods which will not 
only be useful at school but especially after they finish school. 
      In the paper the authors made an attempt at establishing what are the expectations of 
students and teachers towards a biology textbook in the third phase of education. The 
authors consider the advantages and disadvantages of different textbooks in regard of 
their functions remembering that they are not only a source of information but, most of 
all, a script of a student’s various activities in the process of education. While choosing 
a textbook one needs to remember that a textbook must not only give ready information 
but also open the world of cognition connected with activities which, when given in an 
interesting way, the student will try to develop. The aim of this paper was to analyse 
and evaluate some selected textbooks and to show teachers the right criteria which they 
should follow while choosing educational publications. 
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Doskonalenie modelu podręcznika 
z zakresu geografii regionalnej (refleksje autorskie) 

 

Improvement of school textbook model in the field of regional geography. 
(author’s reflections) 

 
 
 
 
      Z wypowiedzi wielu pedagogów, m.in. K. Sośnickiego z 1962 r., na temat 
podręcznika szkolnego wynika, że jest to środek dydaktyczny o specyficznych 
właściwościach. Korzysta on z treści i metod poszczególnych dyscyplin naukowych, 
ale nie jest ich kompilacją, lecz dziełem twórczym, które osiągnięcia naukowe i sposób 
naukowego myślenia przystosowuje do potrzeb i możliwości rozwijającego się ucznia. 
Jest więc dziełem naukowym na potrzeby edukacyjne, w którym struktura wiedzy 
powinna wykazywać zgodność ze strukturą odpowiedniej dyscypliny naukowej, ale 
odpowiednio uproszczoną, dostosowaną do potrzeb i możliwości percepcyjnych ucznia. 
      Dzięki wielostronnym badaniom teoretycznym i empirycznym, prowadzonym przez 
psychologów, pedagogów i dydaktyków szczegółowych, dopracowano się już wzorców 
różnych podręczników szkolnych. Ich koncepcja metodyczna opisana w literaturze 
dotyczy doboru, układu i sposobu prezentacji treści oraz poprawności edytorskiej. 
Odzwierciedleniem koncepcji są elementy strukturalne podręcznika – ich dobór i układ. 
      Każdy podręcznik szkolny składa się z dwóch grup elementów strukturalnych – 
tekstów i elementów pozatekstowych. W obrębie tekstów wyróżnia się: teksty 
podstawowe, uzupełniające, rozszerzające, zadania dydaktyczne i słowny aparat 
informacji (spisy treści, rycin, słownik terminów, wytłuszczenia lub spacjowanie liter). 
Elementy pozatekstowe to fotografie, mapy, rysunki, tabele i zestawienia oraz graficzny 
aparat informacji (aple, ramki, piktogramy) (Nowak 2002). 
      Obecnie w geograficznym kształceniu ucznia funkcjonuje najczęściej współzależny 
zestaw czterech podręczników. Dwa z nich – podręcznik uniwersalny oraz zeszyt 
ćwiczeń (zadań) – przeznaczone są dla ucznia. Natomiast poradnik metodyczny i zbiór 
scenariuszy lekcji wykorzystuje nauczyciel. Najszczegółowiej opisano w literaturze 
model podręcznika uczniowskiego, który z racji pełnionych funkcji w procesie 
kształcenia nazwany jest podręcznikiem uniwersalnym. Z nim najściślej powiązany 
jest, poprzez pełnione funkcje, zeszyt ćwiczeń (zadań). Są sygnały, że obecnie 
oczekiwanym przez uczniów i nauczycieli jest jeszcze inny typ podręcznika, znany już 
wcześniej w praktyce edukacyjnej jako „wypisy geograficzne”. Jego przyszli 
użytkownicy chcą w nim znaleźć m. in. teksty naukowe, literackie, poezję, opisy 
obiektów, zjawisk i krajobrazów Ziemi. Sposoby analizy i poznawania tych tekstów 
nawiązują do wielu wymagań egzaminacyjnych różnych poziomów edukacji. 
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      Podręcznik szkolny, stanowiący egzemplifikację modelu (wzorca) opisywanego w 
literaturze, może być doskonalony zarówno w wyniku analiz teoretycznych, jak i w 
badaniach empirycznych. Mogą być weryfikowane poszczególne elementy jego 
struktury, jak i przyjęte przy tworzeniu modelu założenia teoretyczne , czyli jego 
koncepcja metodyczna (Nowak 1984). 
      Tworząc, czy weryfikując, koncepcje podręczników z zakresu geografii regionalnej 
świata należy tak dobierać ich elementy strukturalne, aby spełniały one wszystkie 
przypisywane im funkcje dydaktyczne. Jako główne funkcje zwykle wymienia się 
(Okoń 1987): 

- funkcja informacyjna – podaje fakty, opisuje je i wyjaśnia (teksty i ilustracje), 
- funkcja transformacyjna – przetwarza treści poprzez zadania dydaktyczne i 

prezentacje graficzne, 
- funkcja motywacyjna – inspiruje ucznia do pracy (teksty, ilustracje, zadania 

dydaktyczne), 
- funkcja badawcza – sygnalizuje problemy i uczy ich rozwiązania (teksty, ilustracje, 

zadania dydaktyczne), 
- funkcja samokształceniowa – zawiera materiały, które umożliwiają organizowanie 

samodzielnej pracy (zróżnicowane typy zadań dydaktycznych, słowny i graficzny 
aparat informacji), 

- funkcja kontrolna – zadania (cykle zadań) umożliwiające ocenę lub samoocenę 
(łącznie z zeszytem ćwiczeń). 

      Spełnianie przez podręcznik wskazanych funkcji dydaktycznych sprzyjać będzie 
wielostronnemu kształceniu ucznia – przez samodzielne uczenie się, rozumienie 
struktury wiedzy i wykorzystanie jej do kształtowania przekonań, postaw i norm 
postępowania. 
      W uniwersalnym podręczniku szkolnym elementy jego struktury – czyli teksty i 
elementy pozatekstowe – powinny być dobrane i ułożone według reguł metodologii 
nauki, zasad psychologii i dydaktyki, teorii informacji, prawideł sztuki edytorskiej oraz 
silnie powiązane z nośnikami informacji obudowy dydaktycznej. W nauczaniu 
geografii regionalnej za najważniejsze nośniki uznać można: szkolny atlas 
geograficzny, opracowania statystyczne, środki słowne – encyklopedie, słowniki, 
czasopisma, lekturę uzupełniającą oraz środki multimedialne – obrazowe, dźwiękowe i 
słowne. 
      W tworzeniu koncepcji podręczników dla ucznia i związanych z nimi podręczników 
dla nauczyciela ich autorzy sprostać powinni szerokiej gamie uwarunkowań, z których 
jako główne wymienić można: 

1. Bogaty dorobek naukowy w zakresie teorii podręcznika szkolnego, wypracowany 
przez pedagogów, psychologów i dydaktyków szczegółowych. 

2. Różnorodność istniejących – dawnych i współczesnych –  podręczników do 
geografii regionalnej. 

3. Wymagania programowe zreformowanego systemu edukacji w zakresie osiągnięć 
ucznia. 

4. Rozległość wiedzy merytorycznej przedmiotowej i konieczność jej wyboru 
zgodnie z wymaganiami programu. 

5. Rozległość i aktualność wiedzy ucznia oraz jego umiejętność  korzystania z 
różnych źródeł informacji. 
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6. Założenia teorii aktywizmu dydaktycznego i holizmu. 
7. Dostępność i jakość obudowy dydaktycznej podręcznika. 
8. Wymagania i możliwości edytorskie wydawcy. 

      Podsumowanie i ocenę naukowego dorobku podręcznikowego z geografii 
regionalnej za minione półwiecze przedstawił J. Mordawski, publikując w 1989 r. 
rozprawę p.t.: „Aktywizm w dydaktyce geografii regionalnej”. Korzystając z tego 
opracowania i innych źródeł zestawiono alfabetycznie nazwiska geografów, którzy w 
minionym półwieczu i na początku obecnego stulecia wnieśli istotne myśli do procesu 
tworzenia i doskonalenia koncepcji podręcznika do geografii regionalnej świata i 
Polski. 
      Zestawienie obejmuje 31 nazwisk i 74 pozycji bibliograficznych tych autorów. 
Oprócz tego wykazu zaprezentowano także podręczniki z zakresu geografii regionalnej, 
które w naszej literaturze metodycznej znane są jako modelowe, o nieprzemijającej 
wartości. Oto  zestawienie autorów: M. Augustyniak (1997); J. Augustyńska (1960); J. 
Barbag (1974); Z. Batorowicz (1959, 1983, 1984); M. Białoch-Nowak (1969); K. 
Biniek (1983); M. Czekańska (1973, 1983); R. Domachowski (1977, 1989, 1994); R. 
Domachowski, M. M. Wilczyńska-Wołoszyn (1998); A. Dylikowa (1983, 1986); M. 
Janiszewski (1954); Z. Kaczorowska (1968); J. Kądziołka (1971, 1990); W. Koszarski 
(1962, 1970); D. Licińska (1962, 1970, 1983, 1989, 1990, 1995); M. Lubelska (1995); 
J. Mordawski ( 1970, 1973, 1984, 1989, 1991, 1999a, 1999b); M. Nowak (1972, 1973, 
1974a, 1974b, 1974c, 1976, 1981, 1982, 1988, 1996, 1998, 1999a, 1999b, 2002); M. 
Nowak, J. Rodzoś, P. Wojtanowicz (1998); S. Piskorz (1979a, 1979b); S. Piskorz, S. 
Zając (1983, 1995); F. Plit (1993, 1999); M. Z. Pulinowa (1996); M. Z. Pulinowa, J. 
Jajeśnica (1985); J. Rodzoś (1994, 2002a, 2000b);  J. Szczęsna (2006); E. Szkurłat 
(1992); A. Tabor (1967); K. Tywoński (1977); M. M. Wilczyńska-Wołoszyn (1994); J. 
Winklewski (1969); M. Wiszniewiczowa (1958); P. Wojtanowicz (2002, 2005); S. 
Zając (1968, 1994); K. Zieliński (2002). 
      Z opracowań podręcznikowych minionego wieku do modelowych zalicza się: J. 
Barbag, S. Berezowski (1952); J. Barbag, M. Janiszewski (1957); K. Bzowski (1933, 
1936); A. Chałubińska, M. Janiszewski (1934, 1936); M. Czekańska, H. Radlicz-
Rühlowa (1965); S. Pawłowski (1932, 1936, 1938). Z przełomu wieków XIX i XX 
wymienia się zwykle podręczniki W. Nałkowskiego (1887) i E. Romera (1908a, 
1908b). Ci autorzy zastosowali takie rozwiązania metodyczne, które są aktualne i 
obecnie. 
      Wielu autorów wymienionych w zestawieniu opracowało podręczniki dla ucznia i 
dla nauczyciela, rozwijając w nich własną koncepcję metodyczną. Niektóre z tych 
podręczników służyły szkole przez wiele lat w okresie powojennym. Opracowania 
nowsze powstawały w związku z potrzebami realizacji dwóch reform edukacyjnych, 
tzw. „dziesięciolatki” a potem tzw. „odchudzania programów”. Realizowana obecnie 
reforma strukturalna i programowa wymogła konieczność nowej twórczości 
podręcznikowej. Podjęło ją wielu znanych wcześniej, doświadczonych autorów. 
Pojawiła się też bardzo liczna grupa autorów nowych, chociaż ich nazwiska rzadko 
znano wcześniej z literatury metodycznej. 
      Mając na względzie konieczność ciągłego doskonalenia podręcznika szkolnego 
warto rozpatrzeć, w jakim zakresie opracowania te można traktować jako modelowe. 
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Uwzględniają one wprawdzie założenia aktywnego procesu kształcenia ucznia, ale 
różnią się relacjami elementów struktury podręcznika. 
 
      Wykorzystując swoje doświadczenie podręcznikowe i programowe autorka podjęła 
próbę rozpatrzenia tego problemu. Spośród ponad dziesięciu kompletów podręczników 
gimnazjalnych do geografii regionalnej świata – klasa I i II – wybrane zostały trzy 
następujące komplety: Wydawnictwa Edukacyjnego Zofii Dobkowskiej „Żak”; 
Wydawnictwa „Muza Szkolna” / „Adam” oraz Wydawnictwa Edukacyjnego „Wiking”. 
Ich reprezentatywność wynika z trzech faktów. Po pierwsze -  zgodnie z założeniami 
„Podstawy programowej …” – zagadnienia geografii regionalnej ujęto w odniesieniu 
do kontynentów i krajów, a nie świata  (globalnie). Fakt drugi dotyczy doboru, układu i 
wzajemnych zależności elementów struktury tych podręczników, a szczególnie liczby i 
rodzaju zadań dydaktycznych oraz ilustracji. Fakt trzeci wiąże się ze sposobami 
włączania ilustracji w konstrukcję treści podręcznika. Te rozwiązania metodyczne 
najpełniej odzwierciedlają autorską koncepcję podręcznika w zakresie jego funkcji 
dydaktycznych. Pod tym względem wybrane trzy komplety podręczników różnią się 
diametralnie (tab.: 1, 2, 3). 
      Cechą wspólną wybranych podręczników jest uwzględnianie na ogół założeń 
programów w zakresie osiągnięć ucznia. W poszczególnych kompletach dokonano 
właściwego wyboru treści podstawowych z rozległego zasobu wiedzy merytorycznej 
przedmiotowej. Wielokrotnie dają się zauważyć nawiązania do aktualnej wiedzy ucznia 
i zasobu jego umiejętności. Zaznacza się jednak rozbieżność w podziale czytanek na 
tekstowe treści „podstawowe”, „uzupełniające” i „rozszerzające”. W tym względzie 
autorzy podręcznika zastosowali różne rozwiązania. 

1. Jeden krój czcionki, zróżnicowanej wielkością, odróżnia teksty podstawowe od 
uzupełniających i rozszerzających (np. „Muza Szkolna” / „Adam”). 

2. Dwa rodzaje czcionki – antykwa i kursywa – dzielą teksty na podstawowe i 
uzupełniające (Wydaw. „Wiking”). 

3. Brak zróżnicowania tekstów podręcznika krojem pisma (Wydaw. „Żak”). 
4. Łączenie tekstów w grupy treściowe – nie występuje w żadnym z analizowanych 

podręczników. Z tego względu, że rozwiązania takie są częste w wielu innych 
opracowaniach podręcznikowych, przedstawiono je na przykładzie Wydaw. WSiP 
SA (M. Więckowski 2002, 2003; K. Zieliński 2002). 
a. tekst podstawowy informacyjno-wyjaśniający – bez tytułu, 
b. teksty rozszerzająco-uzupełniające zatytułowane: „To warto wiedzieć”, „Coś 

więcej”, „A to ciekawe” lub dodatkowe treści na CD-ROM’ie. 
      Zarówno monotonia słownego aparatu informacji (punkt 3), jak i nadmierna 
różnorodność (punkt 4), niewystarczająco motywują ucznia do samokształcenia i 
przetwarzania treści podręcznikowych. Doskonaląc podręcznik w tym względzie należy 
szukać jednak optymalnego rozwiązania między mnogością wariantów (punkt 4), albo 
ich brakiem (punkt 3). 
      Poza funkcją informacyjną (teksty i ilustracje) podręcznik powinien umożliwiać 
realizację pozostałych funkcji dydaktycznych. Dlatego tak ważny jest dobór i układ 
elementów strukturalnych pod kątem organizacji pracy ucznia. W tym względzie 
najistotniejszą rolę spełniają zadania dydaktyczne. W. Nałkowski już w 1925 r. 
wskazywał, że w nauczaniu geografii regionalnej trzeba położyć nacisk na pracę 
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myślową ucznia, a w toku nauczania wykazywać związki przyczynowo-skutkowe, 
które zachodzą między zjawiskami. Teksty podręcznikowe wraz z ikonografią oraz z 
atlasem mają stanowić materiał do odpowiedzi na pytania zawarte w podręczniku i 
inne, które powstają równolegle. Uczeń samodzielnie musi sformułować na nie 
odpowiedź, porównując różne treści podręcznika, odczytane z fotografii, map, 
rysunków i tablic statystycznych oraz dokonując obliczeń. 
      Takie założenia procesu kształcenia podziela wielu dydaktyków szczegółowych i 
pedagogów.  Na gruncie ich poglądów zrodziła się koncepcja dydaktyczna oparta na 
teorii aktywizmu dydaktycznego oraz holizmu, czyli przyczynowo-skutkowego 
ujmowania zjawisk, poznawanych przez ucznia. 
      W wybranych sześciu podręcznikach liczba zadań waha się od 55 (pozycja 2) do 
514 (pozycja 3) – tab. 1. 

 
Tab. 1. Zadania dydaktyczne 

 
Liczba  zadań 

Lp. 
Autor 

tytuł podręcznika 
rok wydania Ogółem Wstępne Śród-

tekstowe Końcowe 
W 

podpisach 
ilustracji 

1. R. Domachowski, M. M. 
Wilczyńska-Wołoszyn: 
Geografia I. - 1999 

99 5 - 94 - 

2. R. Domachowski, M. M. 
Wilczyńska-Wołoszyn: 
Geografia II. - 2000 

55 - - 55 - 

3. B. Golec, M. Nowak: 
Geografia. Ziemia planetą 
życia, kl. I. - 2000 

514 147 195 132 40 

4. B. Golec, M. Nowak: 
Geografia. Na naszym 
lądzie, kl. II. - 2001 

497 155 228 93 21 

5. E. Dudek, J. Wójcik: 
Geografia I. - 1999 
 

207 80 - 27 - 

6. H. Staniów: Geografia 2. 
Geografia regionalna 
świata. - 2000 

254 122 - 32 - 

 
      Oprócz różnic liczbowych zaznacza się pozycja zadań w konstrukcji 
poszczególnych czytanek (rozdziałów). Wyróżniono w nich trzy grupy zadań: wstępne, 
śródtekstowe i końcowe (tab. 1) oraz grupę czwartą, która dotyczy treści ilustracji  
(tab. 3). Każda z tych grup zadań ma inne cechy, a z nich wynikają funkcje 
dydaktyczne zadań w procesie kształcenia ucznia (Rodzoś 2002a). Pytania wstępne są 
w większości reproduktywne, ale dostarczają uczniowi także nowej wiedzy o faktach i 
zjawiskach zachodzących w przestrzeni geograficznej. Przetwarzaniu treści i 
budowaniu nowych struktur służą pytania śródtekstowe, na które uczeń samodzielnie 
szuka odpowiedzi wykorzystując własną wiedzę, treści podręcznikowe oraz odczytane 
z innych źródeł obudowy podręcznika. Uczeń rozwiązuje najczęściej zadania 
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problemowe i algorytmiczne. Zadania końcowe, najczęściej kontrolno-utrwalające, 
mają na celu sprawdzenie stopnia zrozumienia i zapamiętania treści, jej utrwalenie oraz 
kształtowanie na tym materiale umiejętności umysłowych i technicznych. 
      Ukierunkowanie czynności ucznia i stymulowanie jego aktywnych działań przez 
stawianie i rozwiązywanie zadań – odpowiednie zaprezentowanie ich w podręczniku 
uniwersalnym i w zeszycie ćwiczeń – to droga dalszego doskonalenia modelu 
podręcznika szkolnego. 
 

Tab. 2. Ilustracje 
 

Ogółem Typy rysunków 
Lp. 

Autor 
tytuł podręcznika 

rok wydania Fot. Rys. Realis-
tyczne 

Schema-
tyczne 

Kartogra
-ficzne 

Statys- 
tyczne Tabele 

1. R. Domachowski, M. M. 
Wilczyńska-Wołoszyn: 
Geografia I. - 1999 

76 138 13 58 38 24 5 

2. R. Domachowski, M. M. 
Wilczyńska-Wołoszyn: 
Geografia II. - 2000 

91 72 2 2 44 22 2 

3. B. Golec, M. Nowak  
Geografia. Ziemia planetą 
życia, kl. I. - 2000 

104 101 - 43 43 15 - 

4. B. Golec, M. Nowak: 
Geografia. Na naszym 
lądzie, kl. II. - 2001 

125 96 - 3 53 40 - 

5. E. Dudek, J. Wójcik: 
Geografia I. - 1999 
 

110 144 5 92 29 13 5 

6. H. Staniów: Geografia 2. 
Geografia regionalna 
świata. - 2000 

174 137 2 14 90 39 2 

 
      Różnorodność zadań podręcznikowych pozostaje w związku z wyposażeniem 
podręcznika w ilustracje graficzne (tab. 2). Uporządkowanie i ujednolicenie kryteriów 
klasyfikacji ikonografii podręcznikowej jest zasługą P. Wojtanowicza (2002, 2005). Z 
tabeli wynika, iż wybrane podręczniki nie różnią się tak zasadniczo, jak w przypadku 
zadań dydaktycznych, liczbą fotografii i rysunków. Natomiast znaczne rozbieżności 
zaznaczają się w obrębie typów rysunków. Prawie w każdym podręczniku dominują 
rysunki kartograficzne, których liczba waha się od 29 do 90. Jeszcze większe 
rozbieżności liczbowe zaznaczają się w grupie rysunków schematycznych, które są 
najczęściej interpretacją treści geograficznych odczytywanych z różnych źródeł. Ich 
liczba waha się od 2 do 92. Różnorodność rozwiązań graficznych w podręczniku, w 
połączeniu z zadaniami dydaktycznymi, rzutuje bezpośrednio na jakość pracy ucznia. 
Dlatego tak ważnym problemem dydaktycznym w zakresie prezentacji treści w 
podręczniku są ilustracje graficzne. Umiar ilościowy, ale oryginalność i trafność w 
zakresie doboru ich treści i metod graficznej jej prezentacji – to kierunek dalszego 
doskonalenia modelu podręcznika szkolnego. 
      Kolejnym ważnym problemem w zakresie doskonalenia podręcznika jest spójność 
jego treści, ale nie tylko w zakresie tematycznym. Ta wynika bezpośrednio z poprawnej 
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interpretacji „Podstawy programowej …”, która jest na ogół respektowana przez 
autorów. W tym względzie ważna jest spójność i współzależność poszczególnych 
elementów struktury podręcznika. Powiązania te można najpełniej odczytać, 
rozpatrując sposoby włączania ilustracji w konstrukcję czytanki (rozdziału) 
podręcznika, czyli organizowanie systemu poznawczego. W tym zakresie wyodrębnić 
można sześć możliwości dydaktycznych: 

1. Odsyłacze do ilustracji umieszczone w tekście podręcznika. 
2. Treść ilustracji wykorzystana w konstrukcji tekstu podręcznika. 
3. W podręczniku występują zadania dydaktyczne wymagające analizy treści 

ilustracji. 
4. Treść  ilustracji wykorzystana jest w konstruowaniu obszernego jej podpisu. 
5. Ilustracja umieszczona w odpowiedniej części czytanki (rozdziału), ale jej treść 

nie jest włączona w system poznawczy podręcznika. 
6. Ilustracja nie jest odzwierciedlona w konstrukcji treści czytanki (rozdziału).   

 
Tab. 3. Sposoby włączania ilustracji w treść podręcznika 

 

Lp. 
Autor 

tytuł podręcznika, 
rok wydania L

ic
zb

a 
ilu

st
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cj
i 
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Z
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1. R. Domachowski, M. M. 
Wilczyńska-Wołoszyn: 
Geografia II. - 2000 

163 114 15 1 12 6 15 

2. B. Golec, M. Nowak: 
Geografia. Na naszym 
lądzie, kl. II. - 2001 

221 34 31 63 72 18 3 

3. H. Staniów: Geografia 
2 Geografia regionalna  
świata. - 2000 

311 62 17 14 13 130 88 

 
      Materiał liczbowy z tabeli 3 dość jednoznacznie odzwierciedla koncepcję 
metodyczną zaprezentowanych podręczników. Kolumna 8 i 9 tabeli wskazują wyraźnie, 
w których podręcznikach ilustracje traktuje się jako „ozdobniki”, a nie źródła wiedzy, 
które uczeń powinien wykorzystać w procesie kształcenia. Odsyłacze do tekstu 
(kolumna 4) świadczą o podrzędności treści ilustracji w stosunku do tekstu 
podręcznika. Najbardziej kształcący charakter, wskazujący na równorzędność treści 
wszystkich elementów struktury podręcznika, przypisać należy rozwiązaniom 
przedstawionym w kolumnach 5, 6, 7. 
      Wnioski z analizy materiału tabeli 3 wskazują, że zmiana proporcji liczbowych w 
konstrukcji powiązań poszczególnych elementów struktury podręcznika jest jedną z 
najważniejszych dróg jego doskonalenia. 
      W zaprezentowanych wcześniej licznych publikacjach z zakresu teorii podręcznika 
szkolnego nie ma jednoznacznych wskazań co do liczby i rodzaju zadań 
dydaktycznych, typów ilustracji, czy sposobów włączania ilustracji w treść 
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podręcznika. Tę wiedzę należy zdobywać i weryfikować w czasie badań 
eksperymentalnych, analiz teoretycznych, przyjmując określoną koncepcję kształcenia, 
ale nawiązując także do obudowy dydaktycznej podręcznika, szczególnie atlasu 
geograficznego. Pod względem wyposażenia graficznego powinien on być skorelowany 
z podręcznikiem. Ten ostatni powinien uwzględniać interpretację treści atlasu, a nie ją 
powtarzać, zarówno w treści, jak w rozwiązaniach graficznych (mapach i wykresach). 
Jak zauważył w 1903 roku E. Romer, podręcznik powinien być komentarzem słownym 
atlasu i zawierać to, czego atlas zawierać nie może. 
      Ostateczny kształt edytorski podręcznikowi nadaje wydawca, ale we współpracy z 
autorem. Najlepiej byłoby, aby autor uczestniczył w komputerowym składzie książki, 
albo swoją koncepcję opisał dokładnie i przedstawił wydawcy. Jak wyglądają 
kompozycje stron czytanek współczesnych podręczników oraz słowny i graficzny 
aparat informacji łatwo się przekonać nawet podczas pobieżnego oglądu. Niewielkie 
powierzchnie jednakowego koloru apli oraz brak zróżnicowania kroju i wielkości liter 
(Wydaw. „Żak”) wyraźnie kontrastuje z wielobarwnymi, często cieniowanymi aplami 
oraz różnorodnością wyróżnień słownego aparatu informacji (Wydaw. „Wiking”). 
Natomiast umiar ilościowy i jakościowy oraz jednolitość wyróżnień cechuje 
podręczniki Wydawnictw „Muza Szkolna” / „Adam”. 
      Doskonalenie podręczników powinno iść w kierunku: 

1. Ograniczenia ich funkcji informacyjnej na rzecz pozostałych funkcji przez wzrost 
liczby zadań, a przede wszystkim zróżnicowania ich struktury. Konieczne jest 
ograniczenie udziału zadań reproduktywnych na rzecz problemowych i 
algorytmicznych oraz umieszczanie ich w różnych częściach czytanek, by 
ukierunkować tok pracy ucznia. 

2. Zmiany w doborze elementów struktury podręcznika – ograniczenie szczególnie 
tekstów informacyjno-opisowych na rzecz środków obrazowych i zadań 
dydaktycznych, uczących m. in. korzystania z różnych źródeł informacji. 

3. Skorelowanie treści atlasów geograficznych z zakresem wymagań 
programowych. Dostosowanie map i ilustracji graficznych do zakresu osiągnięć 
ucznia. Celem zamieszczanych w atlasie rysunków nie powinna być prezentacja 
osiągnięć kartografii poszczególnych firm wydawniczych, lecz potrzeby 
edukacyjne ucznia. 

4. Ilustracje kartograficzne w podręcznikach nie powinny powtarzać ujęć 
atlasowych, lecz być wynikiem interpretacji map, czyli nowym obrazem 
graficznym. 

5. Włączanie przejrzyście i jednoznacznie w konstrukcję czytanek, czyli w tok 
pracy ucznia, podręcznikowych obrazów graficznych, map z atlasu oraz innych 
elementów obudowy podręcznika, którą należy wzbogacać i różnicować. 

6. Różnicowanie środków obrazowych – rysunków, fotografii i elektronicznych 
nośników multimedialnych – traktowanie ich jako źródła wiedzy, z których 
odczytane treści przetwarza uczeń, ukierunkowany przez zadania dydaktyczne. 

7. Treści wprowadzane do podręcznika powinny być zgodne z celami edukacji, 
aktualne w zakresie faktów i teorii naukowych, współzależne ze strukturą 
przedmiotowej wiedzy naukowej (jedność geografii szkolnej i naukowej). 

8. Poradniki metodyczne i scenariusze lekcji powinny podsuwać nauczycielowi 
pomysły inspirujące, nie zaś wzorce do reprodukcji. Dlatego lepiej proponować 
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kilka ujęć metodycznych danego tematu, lub tylko wybrane przykłady lekcji (w 
scenariuszach). 

9. Uczyć nauczyciela korzystania z różnych źródeł informacji, by aktualizował 
treści podręcznikowe i poprawnie je interpretował. 

 
 
 

SUMMARY 
 

      In the light of what educators, psychologists and teachers who deal with the theory 
of a school textbook say one may assume that it is creative scientific work for 
educational needs, a teaching aid for educational purposes, but also a means of a wide 
range of cultural influence (M. Nowak, 1999; 2002). It is shown in literature that the 
didactic concept of a textbook is clear and it is comprehensively described. It concerns, 
most frequently, the choice, the layout and the means of its contents presentation, the 
perceptive abilities of students, but also editorial requirements.  
      The author’s reflections, supported by examples from contemporary junior high 
school textbooks, are based on manifold experience – both concerning textbooks and 
programmes. It consists in theoretical analyses of former and contemporary textbooks 
and school geographical atlases, and participation in creation of school programmes. 
These activities resulted in working out the author’s own methodical concept of a 
textbook for a student and for a teacher (the programme, a universal textbook, an 
exercise book, a methodological guide, lessons scripts). It was presented in: Geography 
7. Europe, Asia (1987-1997; 11 publishings), Geography 6. America, Africa, Oceania 
(1998), and further in a set of junior high school textbooks: Geography: The Earth as a 
living planet: grade 1 (2000), Geography: On our land: grade 2 (2001). The 
presumptions of the concept were being verified onboard in the conditions of classroom 
work. 
      The author’s thoughts as well as numerous statements of many contemporary 
geography teachers inclines one to recognise the need to improve the generally 
accepted model of a textbook and enrich the teaching methods. 
 
      
dr Marianna Nowak 
Pracownia Dydaktyki Geografii 
Instytut Nauk o Ziemi 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
al. Kraśnicka 2 CD, 20-718 Lublin  
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Rola podręcznika w wychowaniu w wymiarze moralnym ... 

Anna Kossobucka 
 
 
 
 
Rola podręcznika w wychowaniu w wymiarze moralnym – 

zagadnienia bioetyczne w podręcznikach biologii  
do szkół ponadgimnazjalnych 

 

The role of a textbook in moral education 
– the bioethical issues in the textbooks of Biology in secondary schools 

 
 
 
 

WSTĘP 
 
      W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w naukach biologicznych i medycznych 
dokonał się wręcz lawinowy postęp. W odpowiedzi na problemy moralne związane 
rozwojem nauk biomedycznych, rozwinęła się bioetyka, dziedzina nauki, zajmująca się 
„skutkami rewolucji w biologii dla antroposfery, czyli wszystkiego, co ma związek 
z istnieniem i rozwojem człowieka” (Szczęsny 2003). W zaznajamianiu uczniów 
z rozwojem nauk biologicznych i biomedycznych oraz zastosowaniem ich osiągnięć nie 
należy pomijać etycznych aspektów tych badań i ich wykorzystania (Stawiński 2000). 
Wyzwaniem obecnej edukacji biologicznej jest nie tylko przekazywanie 
i egzekwowanie wiedzy kategorycznej, ale również wychowanie, czyli „wprowadzanie 
wychowanka w świat takich wartości, które w życiu człowieka stanowić mogą 
fundament budowania jego człowieczeństwa” (Furmanek 1999). Wiedza musi być 
przekazywana w taki sposób, aby dawać możliwość nie tylko rozwoju umysłowego, 
lecz także formowania sumienia jednostki. Uczeń nie może posiadać jedynie wiedzy na 
temat możliwości współczesnej nauki, ale powinien zostać przygotowany do 
racjonalnego, opartego na naukowych przesłankach oraz wartościach moralnych 
dokonywania rozstrzygnięć w tej dziedzinie i oceniania tego rodzaju decyzji. 
      Należy więc zastanowić się nad tym, czy współczesna szkoła podejmuje to 
wyzwanie prowadząc działania wspomagające indywidualny rozwój ucznia, 
rozwijające wrażliwość, dojrzałość moralną, psychologiczną i interpersonalną.  
Płaszczyzna, na której chciałabym prowadzić te rozważania to obecność zagadnień 
bioetycznych w podręcznikach do biologii. Podręcznik pełni ważną rolę we 
współczesnej edukacji, jest często wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna, 82% 
nauczycieli deklaruje, że używa go podczas każdej lekcji (Melte i in. 1997). Równie 
często sięgają po niego uczniowie np. podczas samodzielnej nauki w domu (66,54%) 
(Suska-Wróbel 2004). Podręcznik stanowiąc jeden z podstawowych środków 
dydaktycznych wykorzystywanych w procesie nauczania powinien poprzez 
przekazywane treści wpływać nie tylko na rozwój umysłowy ucznia, ale również na 
jego wychowanie i kształtowanie osobowości.  
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Czy współczesne podręczniki do biologii przekazując informacje z zakresu nauk 
biologicznych czynią to w powiązaniu z etyczną stroną tych problemów?  
 
 

CHARAKTERYSTYKA METODY I PRÓBY BADAWCZEJ 
 
      W celu odpowiedzi na to pytanie przeprowadzona została analiza treści 
podręczników do kształcenia w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, 
liceum profilowanym i technikum, pięciu wydawnictw o największej liczbie 
sprzedanych egzemplarzy w 2005 roku1 (w celu uniknięcia ewentualnych podejrzeń 
o kryptoreklamę nazwy wydawnictw pozostają do wiadomości autora – w tekście 
zostały one oznaczone symbolami literowymi A-E). Punktem wyjścia do badań nad 
podręcznikami, była analiza odpowiadających im programów nauczania, zawierających 
zakres treści programowych oraz cele kształcenia i wychowania. Wybór podręczników 
z zakresu kształcenia ponadgimnazjalnego wynika z wieku uczniów na tym etapie 
nauki - 16-19 lat to czas dorastania. Okres ten jest niezwykle istotny w życiu każdego 
człowieka. Według teorii rozwoju i kształtowania się tożsamości człowieka Erika H. 
Eriksona etap ten kończy proces rozwojowy zorientowany na wykrystalizowanie się 
ego jednostki. Ponadto jest to czas, w którym: „dorastający młody człowiek poszukuje 
najbardziej namiętnie ludzi i idei, którym można by okazać wierność, co oznacza 
również ludzi i idee, w których służbie wydawałoby się wartościowym dowodzenie 
sobie wiarygodności”, jednocześnie nie chcąc okazywać potrzeby bycia wiernym 
(czemuś, komuś), „taki młody człowiek będzie na pozór paradoksalny, wyrażał 
potrzebę wierności gromką i cyniczną nieufnością”. Ponadto Erikson dodaje, że wiek 
ten wiąże się z podatnością na ideologie i totalizacje. Na skłonności takie zwraca 
również uwagę K. Lorenz, który podkreśla, że „to pierzenie się czy też linienie 
tradycyjnych ideałów stanowi krytyczną fazę”. Ze względu na specyfikę okresu 
dorastania właśnie ta faza rozwoju człowieka powinna podlegać szczególnej trosce, 
przejawiającej się w dbałości o wprowadzenie młodego człowieka w świat 
odpowiednich wartości. Wybór podręczników do kształcenia na poziomie 
podstawowym podyktowany był faktem, że obejmuje on najszerszą grupę uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, a nie jak w przypadku kształcenia rozszerzonego, jedynie 
zainteresowanych tematyką biologiczną uczniów klas profilowanych. (Witkowski 
1989) 
 
 

ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO 
 
      Na podstawie analizy programów nauczania i danych literaturowych (Stawiński 
2000) do treści nauczania powiązanych z zagadnieniami bioetycznymi zaliczono 
problemy związane z: biologią rozrodu człowieka, inżynierią genetyczną 
zastosowaniem wyników badań biomedycznych i biologicznych, ochroną środowiska, 

                                                 
1 dane o liczbie sprzedanych podręczników przekazane zostały przez M. Sztelę z Wydawnictwa Operon 

w marcu 2006 r. Ustalone zostały na podstawie publikacji Łukasza Gołębiewskiego Rynek książki 
w Polsce 2005 – wydawnictwa oraz wewnętrznych ustaleń wydawnictwa 
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metodami i organizacją badań fizjologicznych i biomedycznych, eugeniką, rasami 
ludzkimi, transplantologią oraz eutanazją. Treść podręczników analizowano przez 
pryzmat dwóch teorii etycznych: konsekwencjalistycznej i formalistycznej. Pierwsza 
z nich ma swe uzasadnienie w systemie teleologicznym, druga zaś deontologicznym. 
Wielu filozofów uważa, że te dwie kategorie wyczerpują możliwe sposoby 
rozpatrywania teorii słusznego postępowania (Davis 2002). Systemy teleologiczne 
charakteryzują wartość czynu w kategoriach pozamoralnych należy tutaj np. 
utylitaryzm, marksizm, system F. Nietzshego (Żuk-Łapińska 1998). W teoriach tych: 
„dobro jest określone jako niezależne od słuszności, słuszność zaś definiuje się jako to, 
co maksymalizuje dobro”. Podmiot postępuje słusznie tylko wtedy, gdy jego działania 
maksymalizują użyteczność, w przeciwnym zaś wypadku działa niesłusznie. W świetle 
tego podejścia niesłuszny jest wybór postępowania, które przynosi światu więcej 
krzywdy (czy mniej dobra), niż było to konieczne (Davis 2002).  
     Systemy deontologiczne definiując wartość moralną czynu nie odwołują się do 
wartości pozamoralnych, wymienić można tutaj np. etykę Kanta, niektóre wersje 
fenomenologii oraz personalizm chrześcijański. W przeciwieństwie do teorii 
teleologicznej teorie deontologiczną definiuje się jako tą: „która albo nie określa dobra 
niezależnie od słuszności albo nie interpretuje słuszności jako maksymalizacji 
dobra…”. Podmioty działają słusznie, jeśli powstrzymują się od robienia rzeczy, 
o których już wcześniej wiedzą, że są niesłuszne. Poszczególne wymogi 
powstrzymywania się od czynienia rzeczy, o których wiadomo, że są niesłuszne 
nazywa się: regułami, prawami, rygorami deontologicznymi, zakazami, 
ograniczeniami, przepisami lub normami. Pewne działania są niesłuszne, dlatego że są 
działaniami określonego rodzaju, naruszają jakiś rygor deontologiczny. Nagel 
wymienia tutaj m.in. „zakaz naruszania rozmaitych praw jednostek, prawa do 
zachowania życia, do ochrony przed obrażeniami cielesnymi, uwięzieniem, 
torturowaniem, zniewoleniem, rabunkiem…” (Davis 2002).  
      Powyższe podejścia etyczne zostały wykorzystane jako podstawa refleksyjnej 
analizy zagadnień bioetycznych prezentowanych w badanych podręcznikach, z których 
wybrano najbardziej charakterystyczne fragmenty i jako cytaty, zestawiono w tabeli 1. 
      Najczęściej prezentowanymi zagadnieniami bioetycznymi w analizowanych 
podręcznikach były te, które dotyczyły biologii rozrodu człowieka. Spośród pięciu 
wydawnictw tylko w jednym nie wspomniano o etycznej stronie tego problemu  
(wyd. B – tab. 1). W pozostałych, najszerzej przedstawiony został temat środków 
wczesnoporonnych (wyd. A, C, D, E – tab. 1). Stosowanie ich opisywane było 
w podręcznikach jako: „budzące opory moralne” lub „zastrzeżenia natury etycznej”, 
„nieetyczne”, „kwestionowane ze względów etycznych”. Pisząc o problemach natury 
etycznej autorzy podręczników mieli na uwadze fakt, że metody te polegają na 
uniemożliwieniu zagnieżdżenia zapłodnionej już komórki jajowej. Jeżeli za początek 
życia ludzkiego uznamy moment zapłodnienia, stosowanie środków wczesnoporonnych 
jest równoznaczne z zabiciem człowieka. W świetle współczesnej deontologii jest to 
zabieg niedopuszczalny, gdyż łamie zakaz: „Nie zabijaj”. Z perspektywy etyki 
utylitarystycznej, należącej do systemów teleologicznych, problem ten ma inny 
wymiar. Uznaje ona bowiem, że istnienie embrionu ludzkiego może być uzależnione od 
czynników biologicznych lub społecznych (np. od stopnia rozwoju systemu nerwowego 
embrionu, od czyjejś woli lub akceptacji, od standardu materialnego rodziców czy 
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społeczeństwa). Badane podręczniki nie przedstawiają pogłębionej analizy etycznej 
tego problemu ograniczają się jedynie do lakonicznego wspomnienia, że problem 
moralny istnieje. Takie potraktowanie problemu stosowania środków 
wczesnoporonnych jest niedopuszczalne, gdyż nie rozwija w uczniach myślenia 
o moralnym wymiarze tego zagadnienia.   
      Ujęcie etyczne kwestii aborcji, podobnie jak środków wczesnoporonnych, jest 
powierzchowne. W większości podręczników nie poruszono tego tematu (wyd. B, C, E 
– wyd. 1) w pozostałych jedynie zaznaczono jego występowanie (wyd. A i D – tab. 1). 
Problem ten został przedstawiony jako „niekorzystny ze względów etycznych”, 
„zakazany ze względów etycznych”, a więc potraktowany jako wykroczenie przeciwko 
normom społecznym (wyd. A) oraz formalnym (regulowanych prawem – wyd. D) 
nakazującym poszanowanie życia ludzkiego. Pominięte zostały problemy dotyczące: 
moralnego statusu płodu oraz konfliktu praw moralnych matki i dziecka. Nie 
przedstawiono podejścia utylitarystycznego, w którym zakaz przerywania ciąży może 
być uznany za moralnie zły, gdyż zmuszanie kobiet do urodzenia niechcianego dziecka 
narusza jej prawo do wolności, samookreślenia, integralności fizycznej np. narażając ją 
na utratę zdrowia a czasem i życia lub skazując ją i jej rodzinę na pogorszenie statusu 
ekonomicznego.   
      Ostatnim zagadnieniem z zakresu biologii rozrodu człowieka, równocześnie 
dotykającej problemów inżynierii genetycznej, poruszanym w podręcznikach była 
tematyka zapłodnienia in vitro (wyd. C i E – tab. 1). Autorzy jednego z podręczników 
(wyd. C) przedstawili ten problem w świetle etyki utylitarystycznej, według której cel 
uświęca środki. W myśl tych rozważań skoro oczywistym jest, że cel - posiadanie 
potomstwa jest dobry i przysparza „światu więcej dobra”, to i podejmowane środki np. 
„usuwanie nadmiarowych płodów” jest dozwolone. W przypadku drugiego podręcznika 
autorzy omawiając metodę in vitro dodatkowo wspomnieli o matkach zastępczych 
(wyd. E) określając problem jako „kontrowersyjny (…) ponieważ wiąże się z nimi 
wiele problemów natury etycznej, prawnej i społecznej”. Żaden z autorów nie podjął 
głębszych rozważań z zakresu współczesnej deontologii, pomijając problem praw 
moralnych embrionu ludzkiego tj. m.in. prawa do życia i godności oraz wymiaru 
etycznego ludzkiej prokreacji. Etyczna strona metody zapłodnienia in vitro została 
omówiona w sposób lakoniczny, nie pozwalający uczniom na głębszą analizę 
problemu.  
      Kolejną grupą zagadnień bioetycznych poruszaną w badanych podręcznikach były 
zagadnienia z zakresu inżynierii genetycznej i zastosowania wyników badań 
biomedycznych. Aspekty związane z tą dziedziną biologii poruszane były w różnym 
stopniu.  
      Problem klonowania człowieka został omówiony w trzech analizowanych 
podręcznikach (wyd. A, B i E – tab. 1). Autorzy zastanawiali się nad dopuszczalnością 
klonowania ludzi w świetle norm moralnych tj. prawa do życia, prawa do godności czy 
samostanowienia (wyd. A i E). Śmierć ludzkich embrionów podczas klonowania 
została określona jako „równoznaczna pod względem moralnym z aborcją” a więc „dla 
wielu ludzi” niedopuszczalna (wyd. E). Innym nieakceptowanym, jak to zaznaczono 
w podręczniku, „przez większość ludzi” (wyd. E), procederem jest pozyskiwanie 
klonów jako dawców organów, każdy człowiek bowiem ma prawo do życia i godności, 
nie może być więc traktowany w sposób przedmiotowy - jako środek do osiągnięcia 
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nawet najlepszych celów jakim jest zdrowie i życie drugiego człowieka (wyd. E). 
W podręczniku wydawnictwa B problem klonowania opisano przede wszystkim jako 
niekorzystny z powodu trudności w technicznym wykonaniu procesu. Został on 
określony jako „rzucanie się z motyką na Słońce” gdyż przeprowadzony do tej pory 
analogiczny proces na zwierzętach dawał w konsekwencji klony wadliwe pod 
względem zdrowotnym. Ukazany został jedynie utylitarystyczny wymiar tego procesu, 
wyraźne wskazanie, że gdyby udało się wyeliminować negatywne biologiczne 
następstwa tego procederu byłby on moralnie dopuszczalny. Takie ujecie tego 
zagadnienia jest uproszczone, gdyż uczeń może zacząć traktować klonowanie ludzi, 
jako użyteczny sposób uzyskania czyjeś kopii, przez co jego stosunek do osoby ludzkiej 
nabierze charakteru wyłącznie instrumentalnego.  
Tematykę związaną z poznaniem genomu ludzkiego oraz ingerencją w ludzki materiał 
genetyczny poruszono w podręcznikach trzech wydawnictw (wyd. A, D i E –tab. 1). 
Autorzy omówili problem niewłaściwego wykorzystania informacji o strukturze DNA 
przez firmy ubezpieczeniowe i pracodawców (wyd. D). Jako kontrowersyjny został 
przedstawiony postulat aborcji płodów, o których wiadomo, że są genetycznie 
obciążone (wyd. E). Analizując to zagadnienie zaprezentowano utylitarystyczną 
ideologię stworzenia ludzkości bez cierpienia, według której urodzenie i życie chorego 
dziecka oraz życie niepełnosprawnych jest złe. Zwiększa ono bowiem ilość cierpienia 
na świecie poprzez chociażby wyższe koszty ponoszone przez społeczeństwo na 
leczenie i opiekę nad chorym człowiekiem. Kontrargumentem tych rozważań było 
przedstawienie aborcji płodów jako naruszenie prawa do życia, a co za tym idzie nie do 
przyjęcia przez „wielu ludzi”. Autorzy podręcznika nie przeprowadzili jednak 
pogłębionej analizy tego zagadnienia powstrzymując się od rozważań nad 
konsekwencjami utylitarystycznego podejścia, w którym dyskryminuje się embriony i 
płody ludzkie, tylko dlatego, że nie odpowiadają predyktywnie przyjętym kryteriom co 
do jakości ich przyszłego życia.  
W podręcznikach poruszono także temat ingerencji w materiał genetyczny człowieka. 
Wyrażone zostały obawy wywołane nie przewidywalnymi konsekwencjami podjęcia 
tego typu działań: a więc wprowadzaniem nieodwracalnych zmian genetycznych (wyd. 
A) oraz pokusa jaką stanowi współczesna eugenika, czyli „konstruowanie 
zaprojektowanych przez siebie dzieci” (wyd. E). Autorzy podręcznika odwołali się do 
argumentów z zakresu religii, określając ingerencje w materiał genetyczny człowieka 
jako „zabawę w Stwórcę”. Nie podjęto jednak szczegółowej analizy etycznej 
przedstawiającej argumenty  np. z zakresu etyki utylitarystycznej, dopuszczającej tego 
typu działania ze względu na dobro, jakie może nieść za sobą manipulacja genetyczna 
mająca na celu np. poprawę fizycznej i intelektualnej kondycji człowieka oraz 
polemizującej z nią współczesnej deontologii, według której niesłuszne jest działanie 
naruszające normy molarne tj. prawo do godności, samostanowienia, unikalność. 
Głęboka analiza etyczna tych zagadnień przedstawiłaby uczniom szeroki zarys 
problematyki, rozwijając myślenie etyczne na ten temat. 
      Problem organizmów transgenicznych zasygnalizowano w dwóch podręcznikach 
(wyd. C i E – tab. 1). Autorzy podręczników stawiają pytanie o prawo człowieka do tak 
daleko posuniętej ingerencji w przyrodę. Człowiek wprowadzając zmiany w materiał 
genetyczny roślin i zwierząt chce np. zwiększyć ilość i jakość produkowanej żywności, 
co w konsekwencji może zmniejszyć koszty produktów spożywczych. W świetle etyki 
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utylitarystycznej są to działania korzystne człowiek działa bowiem „maksymalizując 
użyteczność”. Z punktu widzenia poglądów deontologicznych człowiek dążąc do jak 
największej korzyści dla siebie przysparza cierpienia innym organizmom, a więc 
działania te można uznać za środek nie do przyjęcia w dążeniu do jakichkolwiek celów. 
W podręczniku nie zaprezentowano szczegółowej dyskusji nad tym problemem, przez 
co pozbawiono ucznia możliwości dogłębnego przeanalizowanie etycznej strony tego 
problemu. 
      Stosowanie dopingu w świetle rozważań etycznych zaznaczono w jednym 
z podręczników (wyd. C – tab. 1). Autorzy zaznaczają, że praktyka ta jest „nieetyczna” 
gdyż, stosując doping dopuszcza się oszustwa łamiąc nakaz prawdomówności, 
prawości i uczciwości.  
      Treści nauczania dotyczące ochrony środowiska powiązane zostały z zagadnieniami 
bioetycznymi w podręcznikach trzech wydawnictw (wyd. A, D i E – Tab. 1). Autorzy 
przedstawiają te zagadnienia w kontekście odpowiedzialności za przyszłość (Fiut 1999) 
(wyd. A i E) oraz prawa wypływającego z etyki skoncentrowanej na zwierzętach 
przyznającej im status moralny (wyd. D). Rozważania te powinny być rozszerzone 
o argumenty z zakresu etyki utylitarystycznej, skoncentrowanej na człowieku, która 
nakazując zwiększanie nadwyżki szczęścia człowieka nad jego nieszczęściem włącza 
do kalkulacji etycznej cierpienia zwierząt. Taki obraz rozważań nad etyczną stroną 
problemu ochrony środowiska byłby pełniejszy i dałby uczniowi możliwość głębszej 
refleksji nad prawami ludzi w kontekście interesów (posiadania swego własnego dobra, 
które może być naruszone lub promowane) innych istot (Elliot 2002).  

 
 

WNIOSKI 
 
      Analiza treści bioetycznych zawartych w podręcznikach do biologii pozwala na 
stwierdzenie, że: 

1. Niektóre z zagadnień bioetycznych m.in. metody organizacji badań 
fizjologicznych i biomedycznych, rasy ludzkie, transplantologia oraz eutanazja 
nie zostały poruszone w żadnym z analizowanych podręczników. Wydaje się to 
być poważnym zaniedbaniem, gdyż problemy te, zwłaszcza z zakresu 
transplantologii czy dotyczące eutanazji, są dylematami, przed którymi stanąć 
może każdy z nas. Młody człowiek powinien, być przygotowany do 
podejmowania i oceny decyzji w tym zakresie. 

2. Poruszone zagadnienia bioetyczne zostały przedstawione w sposób marginalny, 
bez pogłębionej refleksji etycznej. Autorzy podręczników przy szerokim 
przedstawieniu wiedzy merytorycznej z zakresu biologii czy medycyny 
ograniczają się jedynie do wspomnienia, że dany problem wiąże się z dylematami 
natury moralnej. Nie podejmują pogłębionej analizy etycznej przedstawianych 
przez siebie treści nauczania, ani ich złożoności. Skupiają się na udostępnianiem 
uczniom „czystej wiedzy” bez wskazywania na etyczne aspekty problemów. 
Często ukazując jedynie ocenę naukową danego problemu. Takie ujęcie treści 
bioetycznych jest niewystarczające by kształtować w uczniach dojrzałość 
społeczną, przygotować ich do dokonywania rozstrzygnięć w tej dziedzinie. 
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W analizowanych podręcznikach brakuje treści bioetycznych, które 
w zadawalający sposób rozwijałyby myślenie ucznia o tych zagadnieniach.  

3. Niektóre treści np. klonowanie (wyd. B) człowieka lub metoda zapłodnienia in 
vitro (wyd. C) omawiane są w sposób naganny ukazując jedynie utylitarny 
wymiar tych problemów. Zagadnienia te powinny być przekazywane również 
w powiązaniu z normami etycznymi proponowanymi m.in. przez współczesną 
deontologie.  

 
Wychowanie bioetyczne powinno być nieodzownym elementem współczesnej 

edukacji biologicznej. Ze względu na specyfikę okresu dorastania, właśnie w tej fazie 
konieczne jest podjęcie próby wprowadzania młodego człowieka w świat odpowiednich 
wartości, a przez to przygotowanie go do dokonywania etycznej oceny działań 
i osiągnięć współczesnej nauki, tak by w życiu dorosłym cechowała go dojrzałość 
psychologiczna i społeczna. Badane podręczniki nie spełniają w wystarczającym 
stopniu roli wychowawczej, skupiając się na rozwoju umysłowym ucznia marginalizują 
problem formowania sumienia jednostki. 
 
 
 

SUMMARY 
 
      The dynamic development of natural science causes the discussion about the ethical 
problems of biological and medical research and the wide application of their results. 
When students get familiar with the development of biological and biomedical science 
and the application of their results we cannot leave out the ethical aspects of this 
research and their results. To find the way in which the present education of biology 
undertakes the challenge, the analysis of textbooks took place. The analysis includes the 
textbooks of five publishing houses, which sold the most amount of copies in 2005. The 
textbooks were meant for pupils on the elementary level of secondary school.  
The ethical issues were analyzed in the context of two ethical theories –
consequencialism and formalism. The research shows that textbooks ignore ethical 
issues in discussions about biological problems. The textbooks’ authors prepare pupils 
for rational thinking based on research issues and do not try to develop their thinking 
about moral values, which allow them to make moral decisions in bioethical issues and 
to judge those decisions. 
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Tab. 1. Cytaty dotyczące treści nauczania i zagadnień bioetycznych, pochodzące z analizowanych podręczników 

Zagadnienie Wyd. A Wyd. B Wyd. C Wyd. D Wyd. E 
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - 
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Pomimo dużej skuteczności i 
nieszkodliwości metody 
wczesnoporonne mogą budzić 
jednak opory moralne s. 231  
 

 Stosowana jest przez 
kobiety, które uważają, że 
poczęcie jest jednoznaczne 
z implantacją 
zapłodnionego jaja. Osoby, 
które moment poczęcia 
utożsamiają z 
zapłodnieniem, 
antykoncepcję postkoitalną 
uważają za nieetyczną s. 
242 

Działają najczęściej na 
zapłodnione jajo, czyli już 
po poczęciu (u niektórych 
ludzi budzą zastrzeżenia 
natury etycznej) s. 160  

(…)przydatność tego środka 
antykoncepcyjnego jest 
kwestionowana zarówno ze 
względów etycznych, jak i 
zdrowotnych s. 100  
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Należy podkreślić, że zarówno 
ze względów etycznych, jak i 
zdrowotnych zabieg ten jest 
bardzo niekorzystny dla 
decydującej się na jego 
przeprowadzenie kobiety i 
nigdy nie powinien być 
traktowany jako „spóźniony 
środek antykoncepcyjny. s. 
231 

  Poronienie może też być 
wywołane sztucznie w celu 
pozbycia się niepożądanej 
ciąży. Ze względów 
etycznych zabieg ten, 
zwany aborcją, jest w 
niektórych krajach, w tym 
również w Polsce, prawnie 
zabroniony s. 155 
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  (…) skuteczne implantacje, 
powodują ciążę mnogą. W 
przypadku większej liczby 
płodów (5, 6, 8) szansa na 
donoszenie ciąży jest 
bardzo nikła, chyba że 
część płodów usunie się 
(…). Usuwanie 
„nadmiarowych” płodów 
budzi uzasadnione dylematy 
natury moralnej. s. 244 

 W 1987 r. zanotowano 
pierwszy przypadek, gdy 
dzięki technice zapłodnienia 
in vitro dziecko urodziła 
zastępcza matka. Przypadki 
takie jak ten budzą ciągłe 
kontrowersje, ponieważ 
wiąże się z nimi wiele 
problemów natury etycznej, 
prawnej i społecznej. s. 96  
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Ewentualne korzyści z 
klonowania budzą wątpliwości 
natury etycznej. (…) Czy 
zatem wolno klonować ludzi? 
Zależy to od naszych 
przekonań moralnych. Z 
pewnością należy uzyskać 
rzetelną wiedzę i rozważyć  
wszystkie argumenty za i 
przeciw.  s. 67 
 

Zagadnienia klonowania 
człowieka to procedura 
bardzo ryzykowna i mająca 
niewielką szansę sukcesu. 
To także sprawa co 
najmniej dyskusyjna ze 
względów etycznych, jak i 
naukowych. Na pewno w 
obecnych warunkach osoba, 
która odważy się klonować 
człowieka po to, by uzyskać 
czyjąś kopie, rzuci się z 
motyką na Słońce. Nie 
tylko bowiem u zwierząt 
rzadko osiąga się sukcesy, 
ale nawet te zwierzęta, 
które są klonami, mają 
drobne zaburzenia. s. 50 

  Obecnie mniej niż 1% 
klonowanych komórek 
podejmuje dalszy rozwój, a 
reszta obumiera (…) 
poświęcenie dużej liczby 
ludzkich zarodków jest dla 
wielu osób równoznaczne 
pod względem moralnym z 
aborcją (…) Większość 
ludzi stoi na stanowisku, że 
zagrożenie życia jednego 
człowieka nie jest 
wystarczającym powodem 
do poczęcia innego 
człowieka w celu 
wykorzystania go jako 
dawcy narządów. W 
niektórych krajach przyjęto 
ustawy zakazujące 
klonowania człowieka. (…) 
Prawne, etyczne i społeczne 
aspekty klonowania są 
obecnie szeroko 
dyskutowane na całym 
świecie s. 71 
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Perspektywy, które roztacza 
przed ludźmi nowoczesna 
medycyna, oparta na gruncie 
znajomości genomu 
człowieka, nie u wszystkich 
budzą entuzjazm. Wiele osób 
wyraża obawy, że ingerencje 
w materiał genetyczny mogą 
pójść zbyt daleko lub mogą 
być wykorzystane w 
niewłaściwy lub niepożądany 
sposób s. 77 

  Poznanie genomu 
człowieka stwarza jednak 
także poważne problemy 
etyczne. Informacje 
(uzyskane na podstawie 
analizy sekwencji DNA) o 
tym, czy konkretny 
człowiek wykazuje 
predyspozycje genetyczne 
do pewnych chorób, mogą 
mieć istotne znaczenie dla 
jego zdrowia, a także mogą 
być wykorzystywane 
przeciwko niemu, np. przez 
pracodawcę lub firmy 
ubezpieczeniowe. s. 194 

Rozwój badań 
genetycznych niesie ze sobą 
trudne do rozwiązania 
kwestie, które dotyczą 
spraw etyki oraz 
światopoglądu i są 
przedmiotem 
ogólnospołecznej dyskusji. 
Najwięcej kontrowersji 
budzi postulat, że można 
uniknąć cierpień 
wynikających z choroby 
genetycznej, jeżeli 
odpowiednio wcześniej 
dokona się aborcji płodu 
upośledzonego (…) Jednak 
w opinii wielu osób aborcja 
jest równoznaczna z 
zabójstwem. Jeśli po 
wykryciu wad 
genetycznych płodu rodzice 
zdecydują się na narodziny 
dziecka, to trzeba 
odpowiedzieć na pytanie, 
kto ma pokryć koszty jego 
przyszłego leczenia oraz 
opieki, gdy zabraknie 
rodziców.  Można też 
wyobrazić sobie naciski 
społeczne na matki 
obciążonych genetycznie 
płodów, aby dokonały ich 
aborcji. s. 60   
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Szczególnie kontrowersyjna 
wydaje się kwestia 
manipulacji genetycznych 
przeprowadzonych na 
komórkach rozrodczych, 
zygotach bądź wczesnych  
zarodkach człowieka. Czy 
potrafimy już dziś 
rzeczywiście przewidzieć 
zagrożenia z nim związane i 
im zapobiec? Czy potrafimy 
trafnie przewidywać, jakie 
mogą być skutki trwałych, 
dziedziczonych z pokolenia na 
pokolenie, sztucznych zmian 
materiału genetycznego 
człowieka? s. 77 

   (..) manipulowanie 
zarodkami może 
doprowadzić do tego, że 
geny będą odejmowanie lub 
dodawane „na życzenie”. 
Trudno będzie się oprzeć 
pokusie konstruowania 
zaprojektowanych przez 
siebie dzieci (..) To z kolei 
zlikwiduje naturalną 
różnorodność w obrębie 
polucji ludzkiej i może 
doprowadzić do pogłębienia 
nierówności społecznych. 
Wiele osób sprzeciwia się 
temu ze względów 
religijnych uważając, że 
człowiek nie powinien 
„bawić się w Stwórcę”. s. 
68 
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  Niektóre wątpliwości 
dotyczące odmian 
transgenicznych wyrażają 
etycy. Czy ingerencja 
człowieka w przyrodę może 
się posuwać tak daleko, że 
jest zmieniany materiał 
genetyczny i przekraczane 
bariery międzygatunkowe? 
s. 16 

 Aspekty etyczne, społeczne 
i prawne ingerencji 
człowieka w materiał 
genetyczny są obecnie 
tematem gorących dyskusji 
na całym świecie. s. 51  
Wiele cennych leków 
powstaje dzięki inżynierii 
genetycznej. (..) Rodzi się 
jednak pytanie natury 
etycznej: czy wolno 
wykorzystywać do 
doświadczeń inne 
organizmy (i przysparzać 
im cierpień) dla własnej 
korzyści? s. 68 
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 Zbyt intensywna eksploatacja 
zasobów przyrody, rozwoju 
przemysłu i wzrastające 
zanieczyszczenie środowiska 
przyrodniczego spowodowały, 
że stworzono koncepcję tzw. 
społeczeństwa poszanowania 
zasobów – czyli takiego które 
wdraża zasady 
zrównoważonego rozwoju. 
Podkreśla się, jak ważne jest 
zachowanie niezniszczonego 
środowiska przyrodniczego dla 
przyszłych pokoleń. s. 149  

  Warto wspomnieć, że 
przyrodę powinniśmy 
chronić także ze względów 
etycznych. Istoty żywe nie 
są dziełem człowieka, nie 
ma on zatem moralnego 
prawa skazywać ich na 
wymarcie s. 255 

Jako spadkobiercy 
poprzednich pokoleń i 
przejściowi zarządcy ziemi 
mamy moralny obowiązek 
przekazać glob ziemski 
następnym pokoleniom w 
stanie jak najmilej 
zmienionym. s. 154   
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   Taka dłużej trwająca 

„praktyka” jest 
niebezpieczna dla zdrowia. 
Powszechnie traktuje się ją 
jako nieetyczną, po prostu 
jako oszustwo. s 86 

  

 
 



Rola podręcznika w kształtowaniu postaw... 

Iwona Morawska 
 
 
 
 

Rola podręcznika w kształtowaniu postawy ucznia  
wobec tradycji na lekcjach języka polskiego 

 

The role of a textbook in the formation of a student’s attitude towards tradition 
 
 
 
 
      Podręcznik szkolny (adresowany do ucznia) jako integralny element procesu 
edukacyjnego ma znaczący wpływ na przebieg, jakość i rezultaty kształcenia. Stąd 
m.in. bierze się potrzeba stałego poszukiwania możliwie jak najlepszej formuły/modelu 
książek tworzonych z myślą o tych, którzy w różnych rolach (jako uczący się, uczący 
innych) współuczestniczą w realizowaniu i osiąganiu celów właściwych danej edukacji 
przedmiotowej. Oprócz tego potrzebę taką dyktują – co trzeba bardzo mocno podkreślić 
– dokonujące się przeobrażenia społeczno-kulturowe, nowe style zachowań, postęp 
naukowo-techniczny i związane z nim nowe możliwości, formy komunikacji 
międzyludzkiej, coraz łatwiejsze sposoby pozyskiwania informacji, wzbogacania i 
aktualizowania wiedzy, rozwijania wielorakich umiejętności, itd. Te swoiste „znaki 
czasu” tworzą niezwykle skomplikowaną sieć uwarunkowań, których nie sposób 
pominąć w opracowywaniu kolejnych, weryfikowaniu i ocenianiu już funkcjonujących 
w obiegu szkolnym podręczników. To co zwykle bierze się pod uwagę w 
podejmowaniu tego rodzaju działań (a co wynika z powszechnie uznawanej ogólnej 
teorii podręczników szkolnych) dotyczy koncepcji edukacyjnej, mającej swą wykładnię 
w konstrukcji podręcznika, którą współtworzą:   

- opracowanie merytoryczne (tj. dobór treści kształcenia; relacje: treść a program, 
treść, a dana dziedzina wiedzy); 

- opracowanie dydaktyczne, (chodzi o układ i hierarchię treści, sposób kształtowania 
pojęć, architektonika tekstu; dobór i układ komponentów strukturalnych, itp.); 

- warstwa językowo-stylistyczna (wybór struktur gramatycznych, słownictwa, 
terminologia, definicje, cechy stylowe (gł. zrozumiałość, prostota); 

- wykonanie edytorskie, to znaczy opracowanie graficzne i typograficzne, itd. 
(Wiśniewska 2003). 

Wymienione segmenty struktury podręcznika, będące wykładnią określonej koncepcji 
edukacyjnej, współrealizują przypisywane książkom szkolnym wielorakie funkcje 
(Kosętka, Uryga 2002; Kupisiewicz 2000; Półturzycki 2002). Moja wypowiedź – 
zgodnie z sygnalizowanym w tytule tematem - ogranicza się do próby aspektowego 
opisu jednej z nich, to znaczy wprowadzania ucznia w tradycję kulturową w ramach 
przedmiotu język polski. To właśnie temu przedmiotowi / z tym przedmiotem – w 
świetle zapisów aktualnej Podstawy programowej (i nawiązujących do niej programów 
i podręczników szkolnych) – wyznaczana jest (na każdym etapie kształcenia) 
(Podstawa programowa...) kluczowa rola w: „motywowaniu (młodych ludzi, przyp. 
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Iwona Morawska  

I.M.) do poznawania (...) różnorodnych tekstów kultury (...) z perspektywy 
współczesności i z odniesieniem do przeszłości; (...) wzmacniania poczucia tożsamości 
kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej; (...) wprowadzania w tradycję kultury 
narodowej i europejskiej...”, itd. Skuteczną realizację tak i podobnie formułowanych 
zadań dydaktyczno-wychowawczych zapewniać powinny, m.in. podręczniki do 
kształcenia kulturowo-literackiego w gimnazjum. Starałam się szukać w wybranych1 
odpowiedzi na pytanie o strategie/rozwiązania, mające służyć kształtowaniu postaw2 
uczniów wobec tradycji kulturowej, tak by młody człowiek czuł się w niej autentycznie 
zakorzeniany/zadomowiony, by w niej odnajdował swą tożsamość jako człowieka, 
Polaka, Europejczyka, spadkobiercy tradycji śródziemnomorskiej, itd. W czasach 
„wielkiej zmiany” (Fonfara 2004, Myrdzik 2005), jakiej doświadczamy, okazuje się to 
niezwykle trudne, złożone, co podkreśla wielu badaczy kultury i edukacji. Rezygnując 
z szerszego omówienia tego wątku, zacytuję tylko krótko fragment jednej z wielu 
wypowiedzi, która rzuca światło na  sygnalizowany problemu: „Dla młodych ludzi 
ważna jest teraźniejszość i przyszłość. (...) Nie mają poczucia więzi z własną historią, 
pokolenie to sądzi, że ideologia i widma przeszłości są przeszkodą w osiąganiu 
własnych celów. (...) Nie rozumieją tradycji, obojętnie traktują dziedzictwo (...) Ich 
poglądy i postawy odczytywane są jako świadectwo przerwania ciągłości historycznej i 
kulturowej.” (Kaczor 1996a, 1996b). Wobec tak stawianych diagnoz trudno przejść 
obojętnie, tym bardziej, że w opisywanych zjawiskach gubi się istota i sens tradycji. 
Warto nawiązać w tym miejscu, do mającej edukacyjne zastosowanie hermeneutyki  H. 
G. Gadamera (za: Myrdzik 1999), że tradycja ma przede wszystkim charakter 
mentalny, jest zatem czymś więcej niż ogół dzieł mówionych i pisanych, zespół norm, 
zwyczajów, obyczajów (Kopaliński 1985; Szacki 1991). Stanowi to, co człowiek 
przyswaja sobie razem z uczeniem się języka, świata, ludzi, kultury. Z jednej strony jest 
postacią autorytetu, z drugiej stanowi fragment „naszych” życiowych doświadczeń. 
Będąc „elementem kultury ludzkiej”, jest koniecznym warunkiem poznania. Według 
Gadamera obcowanie z tradycją nie oznacza tylko jej przyswajania, lecz możliwość 
                                                 
1 Nawiązuję do następujących podręczników: A.Kowalczykowa, K.Mrowcewicz, Kto czyta, nie błądzi. 

Literatura i kultura. Gimnazjum 1, Stentor, Warszawa 1999; 2000 (kl.2); 2001 (kl.3) – [KCNB]; 
W.Bobiński, Świat w słowach i obrazach 2. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla 
klasy 1, WSiP, Warszawa 2002; 2000 (kl.2) ; 2001 (kl.3) – [ŚSO]; T.Garsztka, Zuzanna Grafowska, 
G.Olszowska, Z XX i XXI wieku. Do Itaki, ZNAK, Kraków 1999 (kl.1); 2000 (kl.2) – [DI]; 
I.Muszyńska, J.Grzymała, Czas na polski. Podręcznik dla gimnazjalistów, cz.1 i 2, Oficyna Edukacyjna 
Pazdro, Warszawa 2006 – [CnP]; A.Łuczak, E.Prylińska, R.Maszka, Między nami. Język polski, 
GWOś., Gdańsk 2002 (kl1); 2003 (kl.2); 2004 (kl3) – [MN]; B.Kasprzakowa, Naucz się dziwić. 
Literatura i sztuka. Podręcznik dla gimnazjum, eMPi2, Poznań 2001 (kl.1); 2002 (kl.2); 2003 (kl.3). W 
nawiasach kwadratowych zapisałam stosowane w tekście skróty, identyfikujące poszczególne 
podręczniki. Pozwoliło to uniknąć powtarzania rozbudowanych przypisów. 

2 W ujęciu psychologii społecznej i socjologii „(...) postawa to układ trojakiego rodzaju względnie trwałych 
dyspozycji do reagowania pewnego podmiotu na pewien przedmiot, do jego określonego postrzegania i 
do zachowywania się wobec niego w określony sposób, przy przyznawaniu składnikom oceniająco-
emocjonalnym roli szczególnie doniosłej”. W każdej postawie wyodrębnia się trzy grupy składników, 
konstytuujących tę postawę i przez to podlegających oddziaływaniom wychowawczym. Są to: elementy 
intelektualne, których treść stanowi sumę wiedzy o przedmiocie, w stosunku do którego tworzy się 
określona postawa; elementy emocjonalne, wyrażające stosunek osoby do poznawanego przedmiotu; 
elementy wolicjonalne, które są pewnymi dyspozycjami do określonego postępowania w związku z 
poznawanym przedmiotem i wytworzonym w stosunku do niego uczuciem (Mądrzycki 1970, Nowak 
1973, Czapiński 1996). 
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krytykowania i polemizowania z nią. Dlatego hermeneutyka proponuje dialogową 
koncepcję tradycji, gdyż „(...) pozostaje ona w stosunku do człowieka autentycznym 
partnerem językowej komunikacji (...) wypowiadającym się na sposób pewnego TY” 
(Bronk 1988). Istotny dla hermeneutycznej filozofii tradycji jest aspekt jej rozumienia, 
pojmowanego jako wejście w proces przekazu tradycji, w którym przeszłość i 
teraźniejszość są stale zapośredniczane. Tradycja nie jest zatem – co podkreśla wielu 
badaczy wbrew obiegowym przeświadczeniom – „czymś sztywnym, zastygłym w 
niezmiennym kształcie, lecz nieustannie ewoluuje, podlega wielorakim 
modyfikacjom...” (Szkołut 1996), itd.  

Wśród przekazów będących nośnikami tradycji edukacja polonistyczna 
szczególną rolę w kształtowaniu świadomości kulturowej uczniów przypisuje 
literaturze, nie pomijając znaczenia innych dzieł „kultury wysokiej”, głównie 
malarstwa, muzyki, rysunku, rzeźby, itd. Doceniane są też wytwory masowej 
komunikacji, na przykład komiksy, plakaty, piosenki, reklamy, które wymagają 
podejmowania podobnych działań analityczno-interpretacyjnych jak utwory literackie. 
Lektura zdecydowanej większości tych tekstów stawia przed czytelnikiem zadanie 
odwoływania się do tradycji popartego znajomością reguł poruszania się w jej 
symboliczno-aksjologicznym wymiarze. Niezbędne są przy tym predyspozycje 
związane z rozpoznawaniem i rozumieniem znaków tradycji, umiejętnością określania 
ich dawnych i obecnych znaczeń, funkcji w obiegu społeczno-kulturowym i 
wspólnotowym, itp. 
Wracając do postawionych wcześniej pytań o proponowane (zaznaczam w niektórych 
podręcznikach szkolnych) strategie wprowadzania ucznia w krąg tradycji kulturowej, 
trzeba stwierdzić, że większość, które rozpoznałam ukierunkowana jest na realizację 
popularnej we współczesnej myśli humanistycznej idei dialogu edukacyjnego (Jaskóła, 
Opacka 1993; Myrdzik 2000) – w tym wypadku projektowanego dialogu ucznia z 
tradycją w procesie „czytania tekstów kultury”. Przekonywać o tym mogą następujące 
przykłady rozwiązań, które pogrupowałam ze względu na podobny charakter, dające się 
odczytać intencje autorów, powtarzalność. Motywowaniu ucznia do dialogu z tradycją 
w procesie szkolnego odbioru, tj. czytania tekstów kultury mogą sprzyjać następujące 
rozwiązania: 
- sposoby tytułowania podręczników przedmiotowych i ich niektórych rozdziałów 
(modułów tematycznych), w sposób sugerujący zaproszenie do dialogu z „tradycją, 
czyli historią żywą”, odnajdowaną w proponowanych jako lektura tekstach kultury, 
reprezentujących różne epoki, style, poziomy artystyczne, języki, gatunki, sposoby 
ujmowania tych samych motywów, toposów, idei, uczuć, symboli, problemów, itp. Oto 
niektóre z tytułów: Do Itaki , Spadkobiercy (DI,1); W Czarnolesie – czyli w Polsce, W 
domu poezji polskiej, Piękno wspomnień i tradycji (KCNB, 2); Tradycja, czyli wybór 
przeszłości, Tradycja nie daje zapomnieć, Tradycje szlacheckie, (KCNB, 3); U źródeł, 
Śladami cywilizacji, Oblicza cywilizacji (MN, 1); Tradycja i obyczaje, Źródła kultury 
europejskiej, Nawiązania do źródeł. Polskość – europejskość; W poszukiwaniu korzeni. 
U źródeł kultury (ND, 3), itp.; 
- włączanie do szkolnego obiegu lekturowego tekstów reprezentujących różne 
dziedziny sztuki, nie tylko literaturę. Duże znacznie przypisuje się zwłaszcza 
przekazom ikonicznym (chodzi gł. o reprodukcje, ilustracje, zdjęcia), wyznaczając im 
wielorakie role w procesie wprowadzania ucznia w tradycję. Występują one, np. jako: 
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autonomiczny przedmiotu lektury kontekst interpretacyjny, egzemplifikacja ujmowania 
określonego elementu tradycji, źródło inspiracji do podejmowania własnej twórczości, 
prowokacja do nazywania i wyrażania określonych uczuć, nastrojów, refleksji, 
mieszczących się w sferze ludzkich/uniwersalnych doświadczeń niezależnie od miejsca 
i czasu;  
- uwzględnianie w doborze tekstów jako propozycji lekturowych, kryteriów 
zorientowanych na podmiotowość ucznia, jego potrzeby edukacyjne i egzystencjalne, 
zainteresowania i doświadczenia kulturowe przy jednoczesnym zachowywaniu zasady 
uczenia „alfabetu kultury, tradycji”, co wyraża się obecnością w obiegu szkolnym 
zarówno, tzw. tekstów kanonicznych w kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej (Biblia, 
Mitologia wybrane fragmenty) i nawiązujących do nich w różny sposób (poprzez grę, 
parodię, trawestację, parafrazę) tekstów literackich, pozaliterackich sytuowanych w 
kręgu, tzw. kultury wysokoartystycznej, ale też kultury popularnej (komiksy, artykuły i 
zdjęcia prasowe, reklamy, plakaty, strony internetowe, itp.). Proponowane układy 
problemowe tekstów w wielu podręcznikach sprzyjają włączaniu się ucznia i 
nauczyciela w rozmowę między tekstami z perspektywy różnych doświadczeń 
historycznych i kulturowych. Przekonują o tym następujące przykłady zestawień, 
poprzez które przemawia, np.: tradycja rycerska: fragment książki R.L. Greena O królu 
Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu, obraz P. Ucello, Św. Jerzy walczy ze smokiem, 
Uczta rycerska – fragment słynnej tkaniny z Bayeux (XI w.), Karol Wielki – posążek z 
brązu (IX/X w.), tytułowany fragment Pieśni o Roladzie – Ostatnia walka Rolanda ; Na 
polach Grunwaldu – fragment powieści Krzyżacy, reprodukcja obrazu Bitwa pod 
Grunwaldem; Pożegnanie Zawiszy – fragment kroniki Jana Długosza, historyjka 
obrazkowa Walki rycerskie, Bogurodzica – jako pieśń rycerska; fragment powieści Don 
Kichot; Błędny rycerz – tekst piosenki Wojciecha Młynarskiego, Rycerze boisk, plansz i 
bieżni – czyli o współczesnych mistrzach sportu w oparciu o fragment książki W. 
Zabłockiego Podróże z szablą, Kodeks młodego sportowca (KCNB 1, s. 155 – 203); 
d/ problematyzowanie utrwalonych w zbiorowej pamięci, (ale też w szkolnej tradycji) 
stereotypów, wyobrażeń, skojarzeń kluczowych dla narodowej wspólnoty i jej tradycji 
znaków, symboli. Wymownym tego przykładem może być konfiguracja tekstów w 
jednym z podręczników (KCNB2, s. 65-72). Chodzi o Redutę Ordona tekstu od dawna 
zadomowionego w szkolnych kanonach lekturowych jako poetycka legenda o 
romantycznym bohaterze, który ginie na „ołtarzu ojczyzny” i o sąsiadujący z nim na 
zasadzie kontekstu interpretacyjnego, fragment sztuki Sławomira Mrożka, Śmierć 
pułkownika, zatytułowany Właśnie, że żyje!. Parodystyczne ujęcie postaci (Orsona, 
Zosi, Poety) i sytuacji w tekście Mrożka, nie tylko skłania do refleksji o bohaterstwie, 
ale przede wszystkim poprzez obnażenie skutków nadmiernego przywiązania do 
romantycznej legendy, stanowi dla ucznia przykład niekonwencjonalnego, ale jakże 
wartościowego i potrzebnego nawiązywania do tradycji, uczy krytycznego na nią 
patrzenia, zachęca do polemiki, dyskusji (np. o sensie tworzenia, zachowywania czy 
podważania mitu, legendy). Dzięki temu (o czym już była mowa) tradycja jest żywa, 
stale obecna, potrzebna, pożyteczna, otwiera się na nowe doświadczenia, nowe znaki 
czasu;  
- sprzyjanie rozwojowi kreatywnego myślenia, wyobraźni i aktywnej postawy  ucznia 
wobec tradycji poprzez proponowanie mu działania intersemiotyczne, np.: „Sporządź 
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plastyczne wyobrażenie Edenu. Możesz posłużyć się dowolną techniką. Jak sobie 
wyobrażasz „drzewo poznania dobra i zła”? Opisz je lub narysuj.”, itp.     
- zachęcanie do organizowania zabaw – konkursów (udziału w nich), które wymagają 
od uczniów wykazania się nie tylko znajomością przeczytanej lektury, ale przede 
wszystkim umiejętności realizacji związanych z nią niekonwencjonalnych zadań, np. 
twórczego lub odtwórczego wejścia w rolę bohatera/-ów, zaaranżowania określonej 
sytuacji lekturowej, jej transformacji, uwspółcześnienia, rozwinięcia, itp. Oto przykłady 
takich zadań związanych z  epopeją „Pan Tadeusz”:  „Sporządź w imieniu Wojskiego 
menu na kolację w Soplicowie i przekonaj do jego przyjęcia Sędziego. Zredaguj 
ogłoszenie o aukcji różnych przedmiotów w dworku Sopliców, z których dochód ma 
zostać przekazany na pomoc dla legionów polskich. (...) Wygłoś w imieniu Sędziego 
toast na weselu Tadeusza i Zosi, pamiętając o staropolskich tytułach i skłonności 
szlachty do oratorskich wystąpień, itp.” (Badowska i in. 1998)  
- motywowanie uczniów (poprzez odpowiednio sformułowane zadania i polecenia 
lekturowe) do: wyrażania i argumentowania własnych przemyśleń związanych z 
określoną tradycją, np. „Zinterpretuj – posługując się przykładami z życia lub literatury 
– zdanie z opowieści Ksenofonta: „Wiedz zatem, że żadnej z rzeczy, której są dobre i 
piękne, nie użyczają bogowie za darmo – bez pracy i starań. Wymień argumenty, jakich 
użyłbyś, odpowiadając na pytanie: Czy bez wysiłku i pracy można osiągnąć w życiu 
sukces?” (w związku z lekturą tekstów J. Parandowskiego Herakles i smok z bagien 
(frag. Mitologii) i Ksenofonta, Herakles na rozstajnych drogach (frag. Wspomnienie o 
Sokratesie, w: KCNB 1, s. 206-210); 
- zachęcanie do określania sposobów i celowości nawiązywania do tradycji w tekstach 
kultury wywodzących się z różnych epok historycznych, obszarów kulturowych: „Jakie 
nawiązania do tekstu biblijnego zauważasz we fragmencie opowiadania M. 
Konopnickiej Miłosierdzi gminy? W jakim celu pisarka je wykorzystała?” [CNP 2.1, 
s.139]; Jaką rolę odgrywają motywy mitologiczne, przywołane w ostatniej części 
wypowiedzi podmiotu lirycznego? (Jana Kochanowski, Tren IV, [w:] CNP 2.1, s.248); 
Do którego fragmentu Biblii nawiązał Rembrandt w swoim dziele (Powrót syna 
marnotrawnego)? Czy interpretacja przedstawiona przez malarza jest zgodna z tekstem 
biblijnym? (...) W jaki sposób Jacek Karczmarski, współczesny poeta i bard, nawiązał 
do obrazu Rembrandta?” [CNP 2.2, s.13], itp. 
- sprzyjanie dostrzeganiu i wskazywaniu związków między tradycją a współczesnością 
w sposobie kreowania tych samych bohaterów (np. Ikar), realizacji tych samych 
motywów (np. wieża Babel), artystycznego rozwiązywania podobnych problemów 
(człowiek wobec przeciwności losu), przywoływania tych samych symboli, wyrażania 
stosunku np. do tradycji (np. historycznoliterackiej), ojczyzny, wartości, 
zachowywanych obyczajów, itp. : „Jakie cechy Batmana zbliżają go do starożytnych 
herosów? (KCNB, 1, s. 232); Jakie zasady obyczajowe wywiedzione ze 
średniowiecznej kultury dworskiej przetrwały do współczesności?” [CNP 2.1, s.155]; 
„Podaj przykłady współczesnych krwawych wystąpień na tle religijnym. Jak można je 
ocenić w kontekście Kazania na Górze z Nowego Testamentu?” [CNP, 2.2, s.9];  
- przedstawianie własnych wyobrażeń, pomysłów, ideałów, przemyśleń, sądów 
mających związek z określonym aspektem tradycji, np. rycerskiej: „Jaki jest Twój ideał 
sportowca? Co sądzisz o uczciwości we współczesnym sporcie?” (KCNB,1, 203); 

 123



Iwona Morawska  

narodowej: „Jak oceniłbyś pomysł wykonania Mazurka Dąbrowskiego w konwencji 
rockowej, hip-hopowej czy w ogóle – rozrywkowej? (ŚSO 1, s. 174); 
- rozwijanie zainteresowań językiem i kulturą językową poprzez ćwiczenia związane z 
identyfikowaniem, interpretacją i zastosowaniem zakorzenionych w określonym 
obszarze tradycji motywów, alegorii, metafor, symboli, zwrotów i wyrażeń, np. 
„Biblijne i mitologiczne motywy funkcjonują w języku współczesnym i odnoszą się do 
sytuacji, które dzisiaj przeżywamy. Połącz podane niżej sformułowania z wyrazami z 
ramki i wyjaśnij ich sens. Ułóż krótką opowiastkę, której zakończeniem będzie zdanie z 
wybranym sformułowaniem: znaleźć się (w labiryncie); czuć się jak (w raju),” itp. 
(ŚSO 1 ,s.: 14, 38) 

- odsyłanie ucznia do współczesnych mu realiów kulturowych, w celu 
dostrzegania wspólnoty, ale też różnicy doświadczeń egzystencjalnych, stylów 
zachowań, wyobrażeń, ideałów, wartości, zwyczajów stanowiących integralną część 
tradycji, np. : „Rozejrzyj się wokół w poszukiwaniu dzisiejszych żon (lub mężów) 
modnych. Jakie są, jak się zachowują? Napisz o nich, np. krótki wiersz, opowiadanie, 
utwór satyryczny, itp; „Współczesny stan szczęścia”. Co dziś uszczęśliwia ludzi? Jak 
wyglądałoby współczesne wyobrażenie krainy szczęśliwości?” (ŚSO 1, s.: 11, 50)   

 
Przedstawione przykłady organizowania dialogu ucznia z tradycją w procesie 

czytania tekstów kultury można uznać za świadectwo pewnej odnowy, nowego 
trendu/powiewu w edukacji, próby przezwyciężenia stereotypów, przyzwyczajeń 
interpretacyjnych, rzeczywistego zabiegania o aktywizację uczniów. Wydają się temu 
również sprzyjać wprowadzane do edukacji obok nieodzownych w uczeniu reguł 
„czytaniu” tekstów kultury jako nośników tradycji (takich jak analiza, interpretacja, 
wartościowanie), elementy gry, prowokacji, sensacji, dramaturgii, teatru, zagadki, 
skandalu, zabawy – wszystko po to, by młody człowiek otworzył się na tradycję, 
wsłuchał się w jej głos tradycji, rozpoznał jej znaki, potrafił je zinterpretować z 
perspektywy własnych życiowych i edukacyjnych doświadczeń.  

Trudno jednak oprzeć się też innym refleksjom, jakich dostarczają 
obserwowane podręczniki. Otóż doceniając starania niektórych autorów o to, by młody 
człowiek uświadomił sobie zasługi, znaczenie twórcy, dzieła, zjawiska dla rozwoju 
kultury (europejskiej czy narodowej) i tradycji, unikać należałoby sformułowań, które z 
góry, w sposób tendencyjny narzucają uczniowi określony sąd, zamiast aranżowania 
sytuacji problemowych, motywujących do samodzielnych poszukiwań, 
ustosunkowywania się do funkcjonujących w obiegu społeczno/kulturowym opinii, 
komentarzy, metafor Oto przykład : „To w niej (w epopei Pan Tadeusz) zawarte są 
najcenniejsze wartości narodowe. I rzeczywiście, Mickiewiczowska epopeja została 
„biblią narodu” (CNP 2, s. 263). Myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby 
sproblematyzowanie tego tematu, np. poprzez pytania: Dlaczego Pan Tadeusz znajduje 
się w szkolnym kanonie? Dlaczego dzieło to uznawane jest za „biblię narodu”? 
Dlaczego niektórzy z ankietowanych uczniów nie kryją awersji do tego utworu, 
mówiąc wprost „Pan Tadeusz – to do mnie nie przemawia”?, itp. Zdarzają się też 
przykłady nadmiernego „wyręczania” ucznia w myśleniu, kojarzeniu faktów, 
przywoływaniu kontekstów poprzez dostarczanie/narzucanie gotowych odpowiedzi – 
co jest przejawem wypaczania motywującej, badawczej funkcji podręcznika: „Co 
skłoniło poetę romantycznego do tego, by sięgnął po gatunek klasyczny, jakim jest 
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epos? [zaraz potem następuje cytat ze Słownika Mickiewiczowskiego, wyjaśniający – w 
sposób charakterystyczny dla tego rodzaju źródeł wiedzy - intencje i okoliczności 
twórczych decyzji autora polskiej epopei, w: CNP 2, s. 262] . W wielu badanych 
podręcznikach zachowywany jest – dziś już kwestionowany, dyskutowany - 
ergocentryczny model odbioru, co przejawia się głównie w powtarzalności, tak 
formułowanych zadań lekturowych: np. a/ zamieszczonych pod wierszem J.S. 
Testament mój:  „Kim jest podmiot liryczny? W jakiej sytuacji się wypowiada? Do 
kogo się zwraca? (pytań jest 16, CNP 2.2, s. 268-269); inny przykład w tym samym 
podręczniku pod tekstem Boba Dylana w tłum. Jacka Karczmarskiego: „Kim jest 
podmiot liryczny? Kim jest adresat wypowiedzi? Jaką relację między artystą a 
publicznością charakteryzuje podmiot liryczny w 3. strofie?” (CNP 2.2, s. 267) Tak i 
podobnie programowany/ukierunkowany odbiór, ze względu na 
pomijanie/niedocenianie perspektywy doświadczeń życiowych konkretnego ucznia, 
może okazać się w praktyce niefunkcjonalny, mało kształcący: „Wiadomym jest, że 
sens wychowania przez sztukę polega na tym, że odbiorca zdobyte doświadczenie 
estetyczne wykorzystuje dla własnych potrzeb „życiowych”. Staje się tak m.in. dopiero 
wtedy, gdy odkrywa w danym dziele bliskość czy wspólnotę doświadczeń. Dzieło (ale 
też sposób/model jego omówienia – przyp. I.M.), w którym nie może on odnaleźć 
pokrewieństwa duchowego, wywołuje nudę i wówczas ginie szansa jego 
wychowawczego wpływu.” (Kaczor 1996), a chodzi przecież oto, by wspomagać 
młodego człowieka, m.in. w procesie „czytania” tekstów kultury, w 
kształtowaniu/formowaniu się jego tożsamości, którą zgodnie z koncepcją Eriksona 
wyraża poczucie, że jest się kimś unikalnym, a jednocześnie (co bardzo ważne dla 
zachowywania ciągłości tradycji – przyp. I. M.) zintegrowanym w obrębie społecznego 
układu odniesienia, w którym pełni się określoną rolę – na przykład spadkobiercy i 
twórczego kontynuatora tradycji – przyp. I. M. (Erikson 2004). Warto też zwrócić 
uwagę na charakterystyczny dla wielu podręczników  zagęszczenie, nadmiar tekstów i 
liczby związanych z nimi pytań/poleceń lekturowych. To prawda, że nie wszystko, co 
zawiera podręcznik ma być przedmiotem omówienia (chodzi przecież o wybór), ale 
lepiej chyba byłoby mimo wszystko ograniczyć się do zamieszczania tego, co wydaje 
się być najważniejsze z perspektywy potrzeb życiowych, edukacyjnych i zainteresowań 
ucznia oraz twórczego zachowywania ciągłości kulturowej. Uwaga ta dotyczy też wcale 
nieodosobnionych przykładów wprowadzania tekstów – zwłaszcza ikonicznych – które 
pozbawione jakiekolwiek obudowy metodycznej, funkcjonują w nich na zasadzie 
ozdobników. Ostatnia refleksja ma charakter postulatywny, a dotyczy potrzeby 
podejmowania i prowadzenia badań empirycznych ukierunkowanych na rzeczywiste (a 
nie tylko programowane w podręcznikach) postawy ucznia wobec tradycji uobecnionej 
w tekstach kultury. Dopiero wyniki tego rodzaju badań pozwoliłyby – jak sądzę - 
ujawnić, zweryfikować wszelkie pomysły, koncepcje, rozwiązania, służące realizacji 
m.in. tego celu. Ważne jest, by te najbardziej wartościowe, sprawdzone i potwierdzane 
wiedzą, umiejętnościami, kulturą zachowania ucznia, były upowszechniane, 
popularyzowane, znajdowały szerokie zastosowanie. Na dzień dzisiejszy – o czym już 
wcześniej wspominałam, powołując się na wyniki ankiet i sondaży, diagnozujących 
postawy młodych wobec tradycji – istnieje ciągła konieczność, pilna potrzeba 
zintensyfikowania wysiłków pedagogicznych na rzecz promocji, ciągłego 
aktualizowania dziedzictwa przeszłości we współczesnej kulturze i edukacji, a więc 
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również w podręcznikach szkolnych. Warto w tym miejscu przypomnieć (jakże 
wymowne) słowa Z. Herberta (2000):  

„Jednym z grzechów śmiertelnych kultury współczesnej jest to, że 
małodusznie unika ona frontalnej konfrontacji z wartościami 
najwyższymi. A także aroganckie przeświadczenie, że możemy obyć 
się bez wzorów (zarówno estetycznych, jak i moralnych), bo rzekomo 
nasza sytuacja w świecie jest wyjątkowa i nieporównywalna z niczym. 
Dlatego właśnie odrzucamy pomoc tradycji (...) Istnieje błędny pogląd, 
że tradycja jest czymś podobnym do masy spadkowej i że dziedziczy 
się ją mechanicznie, bez wysiłku, dlatego ci, którzy są przeciw 
dziedziczeniu i niezasłużonym przywilejom, występują przeciw 
tradycji. A tymczasem w istocie każdy kontakt z przeszłością wymaga 
wysiłku, pracy, jest przy tym trudny i niewdzięczny, bo nasze małe 
„ja” skrzeczy i broni się przed nim.” 

 
 
 

SUMMARY 
 

      The paper presents research results concerning the selected textbooks for cultural 
and literary education in junior high school. The object of interpretation and 
comparative analysis will be the didactic and educational strategies used by the authors 
of textbooks, aiming at introducing students into the circle of cultural tradition. The 
following were taken into consideration in the description of this issue: 

- selection of texts and cultural contexts in textbooks, 
- inter-text relations, 
- methodological setting of texts. 

      The analytical part of the paper will be preceded by a short reference to selected 
aspects of the theory of a school textbook. Moreover, the main assumptions of the 
hermeneutic concept of tradition will be presented, which was the methodological base 
and a source of inspiration for me of the formulated commentaries, postulates and 
conclusions in the paper. 
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
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Funkcje szkolnych podręczników geografii 
 

Functions of school geography textbooks 
 
 

 „Współcześnie każdy musi stać się menedżerem swojej przyszłości.  
Tymczasem sposób funkcjonowania szkolnictwa 

nadal przypomina taśmową metodę  
produkcji przemysłowej” 

G. Dryden 
 

      Reforma edukacji przyniosła szkole wiele istotnych zmian, a wśród nich możliwość 
wyboru programów kształcenia i podręczników szkolnych. Nauczyciel stanął więc 
przed problemem ich oceny i wytypowania tych, które w największym stopniu będą 
odpowiadały realnym warunkom jego pracy. Wszyscy bowiem wiemy, że mimo 
ujednolicenia wymagań (standardy egzaminacyjne) sposoby dochodzenia do 
sprawności w tym zakresie są bardzo różne. Czym zatem kierować się w wyborze 
podręcznika najodpowiedniejszego do naszych potrzeb. Najogólniej rzecz biorąc w 
rozważaniach tych, poza poprawnością merytoryczną, należy uwzględnić: 

- rolę jaką podręcznik powinien pełnić w procesie kształcenia, 
- jego wielofunkcyjność, 
- proporcje między ilością treści faktograficznych a materiałem kształcącym 

umiejętności. 
 

ROLA PODRĘCZNIKA WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE 
 
      Zdanie poprzedzające tekst niniejszego opracowania bardzo wyraźnie wskazuje na 
rozbieżność między „teorią” – nauka w szkole, a „praktyką” – codzienność życia. 
Szkoła mimo wielu zmian, tak w założonych celach jak i sposobach ich realizacji, w 
dalszym ciągu nie potrafi zaspokoić współczesnych potrzeb swego wychowanka. 
Wydaje się, że jednym z powodów tego ciągle nie rozwiązanego problemu jest zbyt 
silne przywiązanie do tradycyjnych poczynań dydaktycznych i stereotypów myślenia o 
korzyściach ucznia. Podobnie rzecz ma się z podręcznikiem uczniowskim. Nawet 
najlepiej napisany podręcznik sprowadzający się do funkcji informacyjnej, w którym 
pominięte są inne funkcje dydaktyczne, stał się mało przydatny w realizacji celów 
współczesnej szkoły. Nie kształci bowiem umiejętności formalnych niezbędnych 
uczniowi w rozwiązywaniu zadań umieszczonych w sprawdzianach kompetencji po 
każdym etapie kształcenia. Obecnie rola podręcznika jest inna – jego głównym 
zadaniem jest ukazywanie sposobów korzystania z wiedzy, kształtowanie wiedzy 
operatywnej oraz systematyzowanie treści, najczęściej pozyskiwanych przez uczniów z 
innych źródeł, często pozaszkolnych.  
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      Przykładem braku dostatecznego zrozumienia współczesnej roli podręcznika może 
być silna presja nauczycieli na ciągłą aktualizację danych statystycznych w 
podręcznikach geografii społeczno-ekonomicznej. W tradycyjnym sposobie uczenia tej 
części geografii dominował bowiem kult liczby – „ile się produkuje...”, „kto produkuje 
najwięcej...”, „ilu mieszkańców liczy miasto...”, „jak duży obszar zajmuje dane 
państwo” itd.... Wynikało to z pojmowanie geografii społeczno-ekonomicznej jedynie 
jako aktualnego stanu gospodarki człowieka będącego efektem działania procesów 
ekonomicznych, politycznych, kulturowych i społecznych. Obecnie większy nacisk 
kładzie się na poznanie procesów kształtujących zachowania człowieka i sposoby jego 
gospodarowania. Między innymi dlatego do treści podręczników wprowadzono 
czynniki lokalizacji przemysłu wyjaśniające rozmieszczenie ośrodków i okręgów 
przemysłowych. Jeśli bowiem uczeń ma się „ ...stać menedżerem swojej przyszłości” 
nie może ograniczyć się do poznania cech gospodarki lecz musi ją zrozumieć. Innymi 
słowy pytania „ile...”, „gdzie...”, „kiedy...” mają znacznie mniejsze znaczenie niż 
wyjaśnianie faktów i procesów. O wiele istotniejsze stały się więc pytania 
„dlaczego...”, „podaj przyczyny i skutki...”, „oceń ...”, „w którym kierunku pójdą 
zmiany”. Z tego samego powodu w geografii społeczno-ekonomicznej liczby pełnią 
dziś inną rolę – ilustrują procesy i ukazują ich dynamikę. Przy takim podejściu daleko 
ważniejszy jest ciąg liczb z ostatnich 10, 20, 30, czy nawet 50 lat niż jej wartość z 
ostatniego roku. 
 

FUNKCJE SZKOLNEGO PODRĘCZNIKA GEOGRAFII 
 
      Podręcznik uczniowski należy uznać za środek dydaktyczny najczęściej 
wykorzystywany w procesie kształcenia. Jego skuteczność w poznawaniu nowych 
treści oraz kształtowaniu umiejętności zależy od tego jakie funkcje przypisali 
podręcznikowi jego autorzy. Dydaktyczne funkcje podręcznika decydują bowiem o 
cechach jego budowy, zasadach doboru treści kształcenia, proporcjach między gotową 
wiedzą faktograficzną a zadaniami do samodzielnego rozwiązywania oraz między 
tekstem i szatą graficzną.  
      Wśród wszystkich pedagogów i dydaktyków panuje przekonanie, że współczesny 
podręcznik szkolny jest wielofunkcyjny. Brak natomiast jednolitości poglądów co do 
ilości funkcji podręcznika – W. Okoń (1998) wymienia ich cztery, Cz. Kupisiewicz 
(1973) – sześć, a S. Piskorz (1995) osiem. 
      Najstarszą i obecnie budzącą najwięcej emocji, jest funkcja informacyjna. Zgodnie 
z nią w podręcznikach podaje się uporządkowaną wiedzę prezentowaną za pomocą 
prostych opisów, gotowych wyjaśnień, odpowiednio dobranych rysunków i schematów. 
W przeszłości funkcja ta dominowała w każdym szkolnym podręczniku. Jeszcze w 
drugiej połowie ubiegłego wieku za wzór stawiano podręczniki z geografii regionalnej 
przepełnione szczegółową wiedzą o regionie (kontynencie, państwie, krainie 
geograficznej). Z czasem treści te uzupełniano rysunkami i fotografiami co w niczym 
nie zmieniało funkcji informacyjnej, wręcz przeciwnie rozszerzało ją. Obecnie zakłada 
się znaczne ograniczenie informacyjnej roli podręczników co wynika m.in. z 
upowszechnienia dostępu uczniów do pozaszkolnych źródeł informacji – głównie 
Internetu. W przyszłości znaczenie tej funkcji może być duże pod warunkiem, że  jej 
obraz w podręcznikach ulegnie radykalnej zmianie. 
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      Współczesna szkoła oczekuje podręczników o rozbudowanej funkcji badawczej. 
Polega ona na prezentacji treści w ujęciu problemowym oraz formułowaniu poleceń i 
zadań stopniowo wdrażających ucznia do podejmowania samodzielnych badań przy 
zastosowaniu prostych metod np. obserwacji, pomiaru. Duże znaczenie funkcji 
badawczej wynika co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze kształci ona nawyk 
samodzielnej pracy leżącej u podstaw  powodzenia kształcenia ustawicznego przyjętego 
za model współczesnego systemu oświaty. Po drugie przygotowuje ucznia do 
podejmowania własnych badań co często wiąże się z dostrzeganiem i formułowaniem 
problemów istniejących w środowisku geograficznym. Warto zauważyć, że tę właśnie 
umiejętność sprawdza III standard maturalnych wymagań egzaminacyjnych.  
      Przykładów na obecność funkcji badawczej w szkolnych podręcznikach geografii 
jest coraz więcej. Należy do nich np. zamieszczenie instrukcji wykonania profilu 
hipsometrycznego lub narysowania klimatogramu. Podobną rolę pełni również zadanie 
wymagające od ucznia badań dotyczących czynników rozwoju miejscowości, w której 
mieszka. 
      Niezbyt daleko od badawczej odbiega samokształceniowa rola podręczników. Tak 
jak w przypadku funkcji badawczej polega ona na umieszczaniu w podręcznikach 
poleceń i zadań dla uczniów. Są to jednak zadania o innej konstrukcji gdyż ich celem 
nie jest prowadzenie badań lecz kształtowanie umiejętności pozyskiwania wiedzy z 
różnych źródeł. Stąd polecenia są szczegółowe, naprowadzające ucznia „krok po 
kroku” na prawidłową drogę samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Ich celem jest 
również zachęcanie do dalszego samorzutnego uczenia się. Egzemplifikacją funkcji 
samokształceniowej  niech będzie przykład zaczerpnięty z jednego z podręczników 
geografii do kl. I gimnazjum. W podręczniku tym pod wycinkiem siatki kartograficznej 
z zaznaczonymi na niej punktami podano algorytm postępowania obowiązujący przy 
odczytywaniu z mapy współrzędnych geograficznych. 
      Wdrożenie ucznia do stałego i systematycznego pogłębiania wiedzy jest 
współzależne od jego zainteresowań poznawczych. Te z kolei pobudzają pozytywną 
motywację uczenia się, którą można dodatkowo „wzmacniać” przez zamieszczanie w 
podręczniku odpowiednich treści – funkcja motywacyjna. Znalazła ona dość łatwo 
miejsce w podręcznikach geografii wszystkich poziomów kształcenia ogólnego. 
Przejawia się głównie w wydzielonych partiach tekstu opatrzonych tytułami: „Warto 
przeczytać”, „Czy wiesz że”, „Warto wiedzieć”, „Uwaga. Ciekawostka!”. 
      Zadaniem każdego szkolnego przedmiotu nauczania jest przygotowanie ucznia do 
działania praktycznego rozumianego jako „racjonalne kształtowanie otaczającej go 
rzeczywistości” (Piskorz 1995). Pomocnym w realizacji tego zadania staje się 
podręcznik jeśli pełni funkcję transformacyjną. Jej wyrazem jest taka prezentacja treści 
merytorycznych, która ukazuje te same fakty z kilku punktów widzenia – podkreśla 
inne strony tego samego zagadnienia. W ten sposób stawia się ucznia przed 
koniecznością dokonania wyboru poprzedzonego wartościowaniem i oceną. 
Wartościowanie zdarzeń i ocena sytuacji są niezwykle trudne lecz niezbędne w 
podejmowaniu decyzji. Jeśli w podręcznikach treści zostaną umiejętnie dobrane i 
pokazane w odpowiedniej formie, wykształcimy u naszych wychowanków wymienione 
wyżej umiejętności. Przygotujemy ich również do przedstawiania własnego zdania i 
argumentowania słuszności tego stanowiska. Nauczymy ich szacunku dla innych 
poglądów i równie ważnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Innymi słowy 
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wykorzystując treści geograficzne będziemy kształtować dojrzałą i odpowiedzialną 
postawę ucznia. 
      W wielu podręcznikach geografii, choć niezbyt często, znaleźć można zarówno 
układy treści (konstrukcje tematów)  jak i ćwiczenia dla uczniów świadczące o funkcji 
transformacyjnej. Są to np. tematy: „Za i przeciw energetyce jądrowej”,  „Las 
równikowy – konflikt interesów”, „Czy razem znaczy lepiej” (temat dotyczący 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej) lub zadania dla uczniów np. „Przedstaw 
swój pogląd na temat procesu globalizacji”. 
      W podręcznikach geografii niewiele miejsca poświęca się na systematyzowanie 
wiedzy pochodzącej z pozaszkolnych źródeł informacji – funkcja koordynująca. 
Szkoda, gdyż wiedzy tej jest coraz więcej i ma ona dla uczniów coraz większe 
znaczenie. Należy ją zatem włączyć w system wiadomości i umiejętności zdobywanych 
w szkole tzn. wyjaśnić, uzupełnić, wyeliminować treści błędne i mało istotne z punktu 
widzenia procesów geograficznych. Jak to zrobić w podręczniku? Wydaje się, że 
najlepszym rozwiązaniem byłoby zamieścić w nim polecenia dotyczące poszukiwania, 
w różnych źródłach, informacji dotyczących konkretnego tematu lekcji – jako zadania 
poprzedzające temat. Na lekcji natomiast uzupełnić nimi przedstawioną w podręczniku,  
strukturę wiedzy  danego tematu. Przykładem takiego rozwiązania jest, poprzedzające 
temat „Pogoda i klimat”, polecenie wymagające od ucznia obejrzenia telewizyjnej 
prognozy pogody -  uzyskane w ten sposób informacje będą, według koncepcji autora 
podręcznika,  przedmiotem analizy na lekcji.  
 
 

EWOLUCJA INFORMACYJNEJ FUNKCJI PODRĘCZNIKA 
 
      Zmiany w sposobie myślenia zachodzą bardzo wolno. Dlatego wszelkie innowacje 
tak w konstrukcji podręczników jak i w zakresie ich treści nie mogą być gwałtowne. 
Zostaną bowiem odrzucone zarówno przez uczniów jak i nauczycieli – w procesie 
kształcenia rewolucja się nie sprawdza. Nie mniej wszyscy, którzy stykają się z 
podręcznikami, od autorów poczynając a na uczniach kończąc, zdają sobie sprawę z 
konieczności zmian w pojmowaniu informacyjnej roli podręczników. Są tego dwie 
przyczyny. Pierwszą jest zalew informacji, których nikt nie jest w stanie ogarnąć, nawet 
dla wąskiego zakresu. Tym bardziej nie sposób wprowadzić całą wiedzę do 
podręczników. Jej natłok nie przyniesie podniesienia efektów kształcenia, spowoduje 
jedynie „szum informacyjny”. Daleko posunięta selekcja treści stała się więc 
koniecznością. Problem polega tylko na tym, jakie przyjąć kryteria tej selekcji. Druga 
przyczyna niejako wstępnie rozwiązuje zarysowany wyżej problem. Jest nią zmiana 
naczelnego celu kształcenia ogólnego z poznawania wiedzy na kształtowanie 
umiejętności myślenia. Wyznacza to kierunek selekcji merytorycznych treści 
podręczników, które przestały być celem kształcenia a stały się środkiem realizacji 
innego celu – kształcenia myślenia. 
      Naturalną konsekwencją wymienionych wyżej przyczyn konieczności zmian 
podręczników szkolnych jest ich wielofunkcyjność. Realizacja tego założenia jest 
możliwa jedynie przez radykalną przebudowę formy oraz znaczne ograniczenie funkcji 
informacyjnej. W praktyce proces ten trwa już od dawna, dotyczy głównie tekstu i 
polega na: 
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- wydzielaniu w głównym tekście treści mniej istotnych, np. przez zmniejszenie 
czcionki, 

- przenoszeniu szczegółowych informacji z głównego tekstu na margines strony, 
- rezygnowaniu ze szczegółów i mniej istotnych treści tematu, 
- umieszczaniu w głównym tekście odniesień (lub poleceń) do graficznej strony 

podręcznika, 
- przerywaniu tekstu głównego pytaniami dotyczącymi osobistych obserwacji i 

doświadczeń ucznia, 
- poprzedzaniu tekstu tematu pytaniami ukierunkowującymi sposób jego czytania, 
- zastępowaniu części tekstu zestawieniem statystycznym, rysunkiem, schematem 

lub fotografią z dołączonym do nich odpowiednim zestawem ćwiczeń, 
- podawaniu informacji w odpowiednio skonstruowanej tabeli, 
- ograniczaniu gotowych stwierdzeń i wyjaśnień na rzecz osobistych przemyśleń 

ucznia, 
- problemowym ujęciu treści poszczególnych tematów, 
- zastępowaniu tekstu zbiorem szczegółowych poleceń do wykonania, przy użyciu 

poza podręcznikowych źródeł wiedzy. 
      Wszystkie wymienione sposoby ograniczania funkcji informacyjnej występują w 
podręcznikach geografii przeznaczonych do użytku szkolnego od co najmniej 
dwudziestu lat. Wszystkie również, choć w bardzo różnym stopniu, zmierzają do 
stopniowego przechodzenia funkcji informacyjnej w inne funkcje podręcznika, głównie 
badawczą, samokształceniową i transformacyjną.  
 
 

NAJNOWSZE PODRĘCZNIKI GEOGRAFII – FAKTY I MITY 
       
      Reforma edukacji dając możliwość współistnienia na rynku wielu podręczników 
spowodowała ogromną konkurencję autorów i wydawnictw. Obok pracowników 
naukowych piszących podręczniki od dawna wyrosła nowa grupa autorów – 
nauczyciele i nauczyciele metodycy. Istnienie kilkunastu podręczników geografii dla 
tego samego poziomu kształcenia wymusiło na nich szukanie nowatorskich rozwiązań. 
Czy rzeczywiści nowatorskich? 
      Wszyscy autorzy zmuszeni konkurencją ulepszali swoje podręczniki i 
„obudowywali” je publikacjami pomocniczymi, tak dla ucznia jak i nauczyciela. 
Powstały całe pakiety wydawnictw edukacyjnych, mających w swoim założeniu, 
ułatwić pracę w szkole. I to jest fakt. Same podręczniki dużo zyskały pod względem 
edytorskim – są drukowane na dobrym papierze, kolorowe, mają dużo dobrych 
technicznie ilustracji, są ładne na pierwszy rzut oka. I to również są fakty. Do mitów 
należy natomiast stwierdzenie powtarzane powszechnie przez przedstawicieli 
wydawnictw, że ich podręczniki są tak dobre iż zaspakajają wszystkie potrzeby 
współczesnej szkoły. Analizując dostępne dziś podręczniki geografii dla gimnazjum i 
szkół ponadgimnazjalnych, najogólniej można je podzielić na dwie bardzo wyraźnie 
różniące się grupy. 
      Pierwsza z nich to podręczniki bardzo poprawne merytorycznie, zasobne w wiedzę, 
zawierające często informacje o najnowszych osiągnięciach poparte odpowiednimi 
badaniami naukowymi. Ich autorami są głównie pracownicy wyższych uczelni. W 
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większości tych podręczników widać rozbudowaną funkcję informacyjną przy skąpym 
potraktowaniu pozostałych zadań  współczesnej książki dla ucznia. Próby ograniczenia 
informacyjnej roli podręczników są pozorne i często ograniczają się do podania treści w 
innej formie lub w innym miejscu np. w zamieszczonym na końcu książki słowniku. 
Głównym kryterium selekcji treści jest tu przede wszystkim aktualizacja wiedzy lub 
„pójście w szczegóły”, nie zaś teorie doboru treści kształcenia. Dydaktyczna strona tych 
podręczników nie jest dostatecznie opracowana, ogranicza się do ciekawostek i 
nowinek. Podobnie zadania dla uczniów, które rzadko wymagają od nich twórczego 
myślenia. Najczęściej głównym celem poleceń jest utrwalanie podanych w tekście 
gotowych stwierdzeń i wyjaśnień. Przez podręczniki te przebija głęboka wiara w 
ogromne możliwości pamięciowe chłonnego umysłu ucznia. Książki te wypełniają 
potrzeby szkoły w zakresie dostarczania wiedzy niezbędnej do kształtowania 
umiejętności, same jednak umiejętności kształcą w dość ograniczonym stopniu. 
      Na drugim biegunie stoją podręczniki pisane przez nauczycieli. W większości 
świetne dydaktycznie – posiadają bardzo dobrą stronę graficzną, kształcące myślenie 
zadania, pomysłowe zestawienia materiału, jasny i czytelny dla ucznia język. Z całą 
pewnością są to podręczniki wielofunkcyjne, w których z dużym powadzeniem 
zastosowano głoszoną dziś zasadę, że szkoła ma przede wszystkim kształcić 
umiejętności. Niestety materiał rzeczowy zawarty w tych podręcznikach jest nazbyt 
często tak ograniczony i  uproszczony, że ociera się o granice błędów merytorycznych 
lub tworzy je w istocie, np. „(....) gdy ciśnienie nad danym obszarem jest wyższe niż na 
terenach otaczających mówimy o wyżu atmosferycznym.” Takie podejście do zakresu 
treści i konstrukcji podręcznika wynika najprawdopodobniej z faktu dobrej znajomości 
zachowań uczniów i obecnych zadań szkoły. Tylko czy nie są to zbyt małe wymagania? 
 

SUMMARY 
 
      The progressive process of globalisation and the resulting increase of importance of 
extra sources of information assigns new roles to school textbooks. A textbook, being a 
collection of logically ordered information, no longer fulfils the needs of a student. It is 
far more important to have skills which a student may use while solving test tasks. This 
is the reason for the role of a textbook in the process of education to change and the 
basic assumptions of its construction must change as well. It is clear that this process 
can be observed in the systematically decreasing significance of the information role of 
a textbook in favour of the research, self-teaching and transformation functions. Each 
one of these functions has its value, which is reflected in the choice and arrangement of 
a textbook content. It is most significant now to consequently transform the information 
function of a textbook in such a way that knowledge based on facts should not burden 
students’ memory, but become useful in their everyday life. 
      
dr Maria Kucharska 
Zakład Dydaktyki Geografii 
Wydział Nauk Geograficznych 
Uniwersytet Łódzki 
ul. Kopcińskiego 31, 90-131 Łódź 
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POJĘCIA W BUDOWANIU SYSTEMU WIEDZY O ŚWIECIE 
 
      Najbardziej zaawansowaną formą myślenia człowieka jest myślenie pojęciowe, 
czyli zdolność posługiwania się materiałem symbolicznym w różnorodnych operacjach 
umysłowych (Maruszewski 2002). 
      Pojęcie w rozumieniu psychologii jest to reprezentacja myślowa grupy 
przedmiotów, zjawisk, czynności, w której odzwierciedlone są istotne cechy i 
właściwości wspólne dla określonej klasy (kategorii) (Maruszewski 2002; Kozielecki 
1979). W rozumieniu logiki pojęcie jest znaczeniem konkretnej nazwy (Okoń 1981). 
Proces tworzenia się pojęcia polega na wyłonieniu cech istotnych dla danej kategorii 
obiektów (zjawisk, zdarzeń itp.), umownym „oderwaniu” ich od tychże obiektów, czyli 
wyabstrahowaniu, a następnie uogólnieniu wyodrębnionych cech, jako typowych dla 
konkretnego pojęcia (Jurkowski 1986, Okoń 1998a). Istotą pojęcia jest jego zawartość, 
czyli treść i zakres. Treść pojęcia jest to ogół cech uznanych za istotne dla danego 
pojęcia, natomiast wszystkie obiekty (zjawiska, procesy) – desygnaty, które posiadają 
te cechy istotne to zakres pojęcia (Flis 1982). 
      Pojęcia odgrywają fundamentalną rolę w poznawaniu rzeczywistości, pozwalają 
radzić sobie z nieskończoną różnorodnością świata, poprzez włączanie każdego 
zjawiska, obiektu, cechy do odpowiedniej kategorii czy klasy. Dzięki temu człowiek 
jest w  stanie zrozumieć, uporządkować i usystematyzować wszystkie docierające do 
niego informacje. K. Kruszewski (1995) określa pojęcie jako „...najmniejszy 
zorganizowany element wiedzy zakodowany w umyśle”.  Całokształt wszystkich pojęć 
w świadomości człowieka stanowi jego wiedzę o świecie (Grzywak-Kaczyńska 1977). 
Uczenie się pojęć jest procesem tworzenia wiedzy i jej organizowania w struktury 
poznawcze (Jantz 1998). Dzięki pojęciom wiedza jest dzielona w świadomości na 
sensowne części, co umożliwia analizę i interpretację nowych danych w świetle 
dotychczasowych doświadczeń. Funkcjonowanie pojęć umożliwia i usprawnia 
komunikację międzyludzką. Przy pomocy pojęć możliwe jest wykonywanie szeregu 
operacji myślowych, wyłącznie na podstawie materiału symbolicznego (Maruszewski 
2002). 
      „Status narzędzia, jednostki i formy myślenia, a także elementarnego składnika 
wiedzy wskazuje na wyjątkową rangę jaka przysługuje pojęciom w procesie 
edukacyjnym; niezależnie od etapu kształcenia to jedna z centralnych kategorii 
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poznawczych, wokół której koncentruje się nauczanie-uczenie się. Pojęcia organizują 
wiedzę, tworzą szkielet, na którym opiera się porządek i struktura szkolnego 
poznawania i poznania.” (Nocoń 2009) 

 
 

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ  
U DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM 

 
      Myślenie pojęciowe nie pojawia się, jako mechanizm ukształtowany, lecz rozwija 
się powoli, osiągając formę dojrzałą dopiero w wieku dorastania. Fazę, w której 
rozpoczyna się intensywne kształtowanie pojęć poprzedza faza myślenia 
wyobrażeniowego. Wyobrażenie jest aktualizacją dawnego spostrzeżenia, jest obrazem 
umysłowym odzwierciedlającym konkretne, jednostkowe obiekty. Rozwój 
wyobrażeniowej reprezentacji świata jest charakterystyczny dla okresu przedszkolnego 
i stanowi wstępny szczebel na drodze kształtowania się wyższej formy myślenia, jaką 
jest myślenie pojęciowe, którego intensywny rozwój przypada na czas nauki szkolnej 
Ten rodzaj myślenia opiera się nie na aktywizowanych w pamięci doświadczeniach 
percepcyjnych, ale na ogólnych właściwościach zbioru rzeczy, niedostępnych 
bezpośredniej obserwacji (Jurkowski 1986).  
      Etap życia człowieka przypadający na okres między 7 a 12 rokiem (tzw. młodszy 
wiek szkolny) jest szczególnie istotny dla rozwoju myślenia pojęciowego. Dziecko 
rozpoczyna naukę w szkole, która staje się potężnym czynnikiem jego rozwoju 
umysłowego, emocjonalnego i społecznego. Systematyczne nauczanie, udział dzieci w 
życiu szkoły, oddziaływania wychowawcze oraz kontakt z szerszym otoczeniem 
stanowią silne bodźce, które powodują szybkie przeobrażenia w świadomości i 
osobowości uczniów (Wołoszynowa 1982). 
      Procesy poznawcze dzieci w młodszym wieku szkolnym charakteryzują 
dynamiczne zmiany, zmierzające w kierunku wyodrębniania się i usamodzielniania 
czynności umysłowych. Jest to okres kształtowania się i doskonalenia operacji 
konkretnych, polegających na wykonywaniu różnorodnych przekształceń na materiale 
myślowym dotyczącym głównie realnie istniejących obiektów, zjawisk, znanych 
dziecku z własnych obserwacji. Faza operacyjna stanowi etap przejściowy między 
myśleniem przedoperacyjnym, typowym dla wieku przedszkolnego a myśleniem 
formalnym (logicznym), które charakteryzuje się pełnym ukształtowaniem wszystkich 
procesów myślowych. 
      Myślenie dziecka w młodszym wieku szkolnym, szczególnie w drugiej fazie tego 
okresu (9-11 lat), cechują dynamiczne  zmiany, zachodzące w kierunku zwiększonej 
aktywności i samodzielności. Pojawiają się nowe możliwości procesów myślowych. 
Mimo, że nadal dotyczą konkretnych, jednostkowych faktów i zjawisk, to ich poznanie 
ma charakter bardziej analityczny, dokładny, wielostronny (Przetacznikowa, Makiełło-
Jarża 1977). Umiejętności: porównywania, klasyfikowania, uogólniania, analizy i 
syntezy wznoszą się na coraz wyższy poziom. Rozumowanie staje się coraz bardziej 
zgodne z zasadami logiki, kształtuje się umiejętność wykrywania i uzasadniania 
związków przyczynowo-skutkowych. Pod koniec omawianego okresu rozwojowego, 
dzieci swobodnie dokonują operacji logicznych na materiale rzeczywistym, a nawet 
próbują w myśleniu odrywać się od konkretnej treści przedmiotów i operować 

 134



Podręcznik szkolny w kształtowaniu pojęć – między teorią a praktyką 

symbolami. Są to zaczątki myślenia abstrakcyjnego, stanowiącego podstawę 
kształtowania pojęć (Wołoszynowa 1982). 
      W wyniku bogacenia się doświadczeń dziecka, zwłaszcza na skutek nauki szkolnej, 
w kontakcie z otaczającą rzeczywistością, zaczyna ono dostrzegać pewne podobieństwa 
- cechy wspólne grup przedmiotów, pomimo istniejących między nimi wielu 
szczegółowych różnic. W ten sposób w umyśle dziecka powstają schematy poznawcze 
odzwierciedlające całą klasę, kategorię przedmiotów, mających wspólne właściwości, a 
nie jak dotąd tylko pojedyncze, konkretne obiekty (Matczak 2003). Jest to początek 
myślenia pojęciowego. 
      W młodszym wieku szkolnym kształtują się pierwsze pojęcia, mające jeszcze silny 
związek z wyobrażeniami, ponieważ dotyczą one na ogół konkretnych przedmiotów i 
zjawisk. To znaczy, że ich desygnaty, czyli obiekty reprezentujące pojęcie, mają w 
umyśle dziecka odzwierciedlenie w postaci konkretnych obrazów, znanych mu z 
własnego doświadczenia. We wczesnej fazie kształtują się więc, tzw. pseudopojęcia, 
inaczej zwane pojęciami elementarnymi (Okoń 1961, Poznańska 1976) lub 
przedpojęciami (Okoń 1998b), które doskonalszą formę osiągają dopiero w toku 
dalszego rozwoju. Dużą rolę odgrywa na tym etapie bezpośrednio dostrzegalne 
podobieństwo między obiektami i to właśnie zewnętrzne cechy decydują o 
zaklasyfikowaniu jednego przedmiotu do danej kategorii, a odrzuceniu innego 
(Wygotski 1971). Cechą tworzenia wczesnych pojęć jest także to, że odzwierciedlają 
one w początkowym stadium wiele cech nieistotnych, które utrudniają wydobycie tych 
najistotniejszych dla reprezentacji pojęcia. Inną cechą typową dla wstępnego etapu 
kształtowania pojęć jest ich subiektywny charakter, to znaczy, że desygnatami pojęcia 
są w umyśle dziecka wyłącznie te obiekty, z którymi zetknęło się ono w sposób 
bezpośredni. Wymienione właściwości pojęć dziecięcych sprawiają, że są one pod 
względem zakresu węższe lub szersze od pojęć, którymi posługują się dorośli (Matczak 
2003).  
      Charakter pojęć ma znaczący wpływ na czas, w którym mogą być one zrozumiane i 
opanowane przez dzieci. Pojęcia przedmiotowe, konkretne, odnoszące się do 
obiektywnie istniejących i dostrzegalnych obiektów i zjawisk (np.: pagórek, rzeka, 
fabryka) są przyswajane dużo wcześniej, niż pojęcia abstrakcyjne (np.: gospodarka, 
wilgotność, przyrost naturalny) które określają cechy, stosunki, właściwości, stany itd. 
Szczególny postęp w obiektywizacji pojęć, a także rozwój w kierunku pojęć 
abstrakcyjnych następuje po 12 roku życia, czyli w okresie dojrzewania. Dopiero wtedy 
zaczynają się kształtować pojęcia w ich prawdziwym rozumieniu. 
      W świadomości człowieka tworzą się pojęcia dwojakiego rodzaju. Pierwszą grupę 
stanowią pojęcia naturalne (Trzebiński 1981), inaczej potoczne (Wygotski 1971), 
które powstają w sposób automatyczny, nieuświadomiony i niekontrolowany, w 
konsekwencji funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Pojęcia naturalne mają 
charakter nieostry, posiadają niezupełnie precyzyjny zakres, obciążone są pewna dozą 
subiektywizmu, a ich typową cechą jest stopniowalność, co oznacza, że pewne 
desygnaty pojęcia są traktowane jako bardziej, a inne jako mniej dla niego typowe np. 
jabłko jest bardziej typowym owocem, niż kasztan (Matczak 2003). Pojęcia naturalne 
mają bardziej pierwotny charakter w rozwoju myślenia człowieka niż druga grupa, 
którą stanowią pojęcia matrycowe (Matczak 2003), zwane inaczej naukowymi 
(Wygotski 1971). Pojęcia naukowe są jednoznaczne, ostre i obiektywne. Wszystkie 
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obiekty posiadające cechy istotne danego pojęcia są jego desygnatami w jednakowym 
stopniu. Pojęcia matrycowe stanowią najwyższą rozwojowo formę poznawczej 
reprezentacji rzeczywistości (Trzebiński 1981). Są one na ogół nabywane w sposób 
zamierzony. 
      W kształtowaniu pojęć naukowych w umyśle człowieka, podstawową rolę odgrywa 
nauka szkolna. W jej toku dziecko przyswaja sobie pojęcia o coraz wyższym stopniu 
ogólności, uczy się wyodrębniać cechy i właściwości najbardziej istotne, a cechy 
podrzędne podporządkowywać tej zasadniczej.  Pojęcia naturalne, nieadekwatne do 
nabytych w szkole są w trakcie nauki precyzowane. W okresie poprzedzającym naukę 
szkolną dzieci formują pojęcia ze względu na cechy istotne z ich punktu widzenia. W 
szkole uczą się dokonywać uogólnień ze względu na cechy istotne dla danej kategorii, 
zależności zachodzące między rzeczami i zjawiskami, czy też prawidłowości ich 
rozwoju. 

 
 

ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ U DZIECI 
 

      Z omówionych powyżej względów okres nauki w szkole podstawowej ma 
kolosalne znaczenie dla rozwoju umysłowego dzieci. Proces nabywania pojęć 
(zwłaszcza naukowych) przez uczniów ma charakter złożony i nie odbywa się 
samorzutnie. Wymaga on odpowiedniego pokierowania procesem dydaktycznym, 
którego przebieg powinien być uzależniony od możliwości  intelektualnych dzieci oraz 
skierowany na pobudzenie ich aktywności umysłowej, z uwzględnieniem takich 
operacji myślowych jak: analiza, synteza, porównywanie, uogólnianie – istotnych dla 
prawidłowego kształtowania pojęć. Jeśli proces kształtowania pojęć będzie 
przeprowadzony w sposób prawidłowy w początkowym okresie edukacji, istnieje duża 
szansa, że uczniowie zdobędą solidną podstawę naukową dla dalszego kształcenia oraz 
uporządkowany i zrozumiały obraz rzeczywistości a także rozwiną wyższe 
umiejętności myślenia.   
      W. Okoń (1961, 1998) wskazuje kilka etapów właściwie zorganizowanego procesu 
budowania pojęć u dzieci: 

1. Kojarzenie nazw z odpowiadającymi im przedmiotami, zjawiskami - etap ten 
ma charakter wstępny, jest przygotowaniem do właściwego kształtowania pojęć. 
Proces kojarzenia nazw z konkretnymi obiektami odbywa się w dużej mierze 
samorzutnie, w codziennym życiu. Od momentu podjęcia obowiązku szkolnego 
praca dziecka nad przyswajaniem terminów nabiera charakteru systematycznego i 
zamierzonego. Rozszerza się zakres zjawisk, procesów, stosunków, cech, objętych 
poznaniem. Począwszy od nazw realnie istniejących obiektów w początkowej fazie 
kształcenia do coraz bardziej abstrakcyjnych określeń dotyczących przejawów 
życia społecznego, gospodarczego itd. 

2. Kształtowanie pojęć elementarnych – jest to etap, na którym zachodzi wstępna 
faza uogólniania cech, oparta na obserwacji zewnętrznych własności przedmiotów i 
procesów. Pojęcia elementarne stanowią właściwie uogólnione wyobrażenia, nie 
obejmują one jeszcze cech niedostępnych obserwacji, są niepełne i mają raczej 
charakter ogólnikowy niż ogólny. Niemniej jednak przedpojęcia stanowią bardzo 
istotne ogniwo w rozwoju procesu kształtowania pojęć naukowych. Umiejętność 
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abstrahowania i uogólniania cech obiektów zaczyna się rozwijać właśnie na tym 
etapie. 

      Proces nabywania pojęć elementarnych musi być umiejętnie pokierowany i 
nadzorowany, ponieważ wyodrębnianie istotnych dla pojęcia własności przedmiotów 
jest dla uczniów bardzo dużym i żmudnym wysiłkiem umysłowym. Dzieci w 
młodszym wieku szkolnym mają skłonność do nadawania rangi cech ważnych 
nieistotnym, drugorzędnym właściwościom przedmiotów, co poważnie zakłóca proces 
uogólniania, niezbędny dla ukształtowania pojęcia. Rolą nauczyciela, czy autorów 
podręcznika jest naprowadzenie uwagi ucznia na właściwe tory, wskazywanie cech 
istotnych obiektu albo zjawiska. 

3. Kształtowanie pojęć naukowych – jest to faza budowania pojęć właściwych. 
Podstawą uogólniania i różnicowania na tym etapie stają się nie tylko zewnętrzne 
cechy obiektów, ale także ich właściwości, stosunki między nimi i cała wiedza o 
rzeczywistości. 

      W. Okoń wyodrębnia następujące kroki, które musi wykonać uczeń w procesie 
nabywania pojęć naukowych: 

- zestawienie danego przedmiotu lub zjawiska z innymi, 
- wyszukanie cech wspólnych przedmiotów, zjawisk i ich uogólnianie, 
- wyszukiwanie cech różniących przedmioty, zjawiska od innych (dyferencjacja), 
- wytworzenie pojęcia na podstawie znajomości cech istotnych danej kategorii 

przedmiotów, zjawisk itd. (synteza), 
- zastosowanie poznanego pojęcia w nowych sytuacjach poznawczych lub 

praktycznych w celu sprawdzenia poprawności poczynionych uogólnień i 
utrwalenia wytworzonego pojęcia. Ostatnie ogniwo w procesie kształtowania pojęć 
jest bardzo istotne i nie wolno go pomijać w toku nauczania, ponieważ praktyczna 
weryfikacja pojęcia jest najwyższą formą jego opanowania. 

      B. Korzeniewski (1983, 1985) modyfikuje schemat kształtowania pojęć 
zaproponowany przez W. Okonia. We własnej koncepcji również wyodrębnia 3 stadia 
tego procesu, ale ich zakres jest roszerzony: 

1. Wprowadzanie pojęcia – to stadium łączy właściwie wszystkie etapy wyróżnione 
przez W. Okonia, ponieważ jego punktem docelowym jest wytworzone pojęcie. O 
ile jednak, w świetle podziału Okonia, proces budowania pojęcia przybiera 
kierunek od konkretu (obiektywnie istniejących przedmiotów, zjawisk itd.) do 
abstrakcji, to B. Korzeniewski, podobnie jak G. Kufit (1980) dopuszcza również 
możliwość odwrotną - od abstrakcji (w postaci opisu słownego) do konkretu. O 
wyborze kierunku działania decydować powinien charakter pojęcia. Te, które 
posiadają wyraźną podstawę spostrzeżeniowo – wyobrażeniową (np.: pagórek, 
rzeka, opady) powinny być kształtowane na drodze od konkretu do abstrakcji 
(dedukcja). Pojęcia o wyższym stopniu abstrakcyjności (np.: przemysł, gospodarka, 
lesistość) w kierunku odwrotnym od abstrakcji do konkretu (indukcja). Realizując 
tę drogę postępowania przy wprowadzaniu pojęcia można zastosować metodę 
przyswajania definicji (Kozielecki 1979). Trafne i jednoznaczne definicje 
pozwalają łatwo opanować nowe pojęcia i bezbłędnie odróżniać jego desygnaty od 
niedesygnatów. W definicjach pojawiają się jednak często błędy i nieścisłości, 
wtedy przyswojenie pojęcia jest utrudnione, albo jest ono rozumiane niewłaściwie. 
U uczniów w młodszym wieku szkolnym, wprowadzanie nowych pojęć przy 
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pomocy definicji, niesie ze sobą także niebezpieczeństwo, przejawiające się w 
werbalizacji pojęcia. W takiej sytuacji uczeń może sobie przyswoić pewne terminy 
i w pewnych kontekstach prawidłowo je używać. Nie musi to jednak znaczyć, że 
prawidłowo rozumie pojęcie. 

2. Wzbogacanie pojęcia – w tej fazie następuje wzrost wiedzy o pojęciu, polegający 
na wzbogacaniu jego treści i poszerzaniu zakresu. Odbywa się to poprzez 
poznawanie wielu, możliwie różnorodnych desygnatów pojęcia, wśród których 
powinny się znaleźć nie tylko egzemplarze najbardziej typowe, ale także budzące 
pewne wątpliwości. Zapewnia to większą „elastyczność” systemu pojęciowego i 
sprawniejsze posługiwanie się nim przez ucznia (Matczak 2003). Istnieje ścisła 
zależność między etapem wzbogacania pojęcia, a kolejnym stadium – jego 
zastosowania. Im większą wiedzę o pojęciu posiada uczeń tym łatwiej jest mu dane 
pojęcie stosować.  

3. Zastosowanie pojęcia – czyli używanie go ze zrozumieniem w wypowiedziach i 
praktycznym działaniu. Podobnie jak u W. Okonia jest to u B. Korzeniewkiego 
finalny i konieczny etap procesu kształtowania pojęć, wydzielony jednak w jego 
osobne stadium. Transfer pojęcia, czyli zastosowanie go w zmienionych 
okolicznościach, posłużenie się nim w stosunku do nowych obiektów, świadczy o 
opanowaniu pojęcia. Trafny i rozległy transfer pojęć dowodzi skuteczności 
zastosowanej strategii ich kształtowania. 

      Wykorzystywanie pojęć w nowych sytuacjach jest najbardziej zaawansowaną formą 
sprawdzania efektywności procesu ich tworzenia. Można jednak używać jeszcze innych 
metod kontroli w tym zakresie. Oprócz zastosowania pojęcia J. Flis (1982) proponuje 
dodatkowo takie metody jak: 

- definiowanie pojęcia przez ucznia, 
- porównywanie pojęć, 
- wyszukiwanie błędów w charakterystyce pojęć. 

      Różne strategie wprowadzania pojęć proponuje również K. Kruszewski (1995). W 
zależności od charakteru pojęcia, intelektualnych możliwości uczniów i ich biegłości w 
przedmiocie, proponuje zastosowanie toku dedukcyjnego lub indukcyjnego. W strategii 
dedukcyjnej, wychodzi się od definicji pojęcia, którą następnie popiera się 
odpowiednimi przykładami. Ten sposób wdrażania pojęcia jest na pewno szybszy i 
wymaga mniejszego zaangażowania intelektualnego uczniów. Natomiast zastosowanie 
toku indukcyjnego, przebiegającego od konkretnych przykładów do uogólnień (jak u 
W. Okonia), gwarantuje większe zainteresowanie i motywowanie uczniów oraz lepszą 
trwałość i szerszy transfer pojęcia, stwarza jednak większe możliwości popełnienia 
błędu przy jego tworzeniu. Do indukcyjnego toku kształtowania pojęć nawiązuje 
metoda przyswajania pojęć z kontekstu (Kozielecki 1975). Polega ona na częściowo 
intuicyjnym odczytywaniu znaczenia pojęć. W różnorakich tekstach niejednokrotnie 
spotykamy się z pojęciami, których znaczenie jest nam początkowo nieznane. Jednakże 
analizując sposób ich używania w kontekście całości tekstu można poznać treść i 
zrozumieć znaczenie pojęć. Niewątpliwą zaletą opisywanej metody w użytku szkolnym 
jest to, że do objaśnienia pojęcia dziecko dochodzi samodzielnie, drogą wykonanych 
operacji myślowych takich jak analiza, synteza i wnioskowanie. Natomiast wadą tej 
metody jest błąd pluralizacji, który prawie zawsze popełniają dzieci poznające 
znaczenie pojęcia z kontekstu. Polega on na tym, że pod wpływem aktualnie 
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spostrzeganego kontekstu dodają one do treści pojęcia coraz to nowe, nieistotne cechy 
co utrudnia jego właściwe ukształtowanie. Ze względu na możliwość powstawania 
wielu nieścisłości w pojęciu, stosowanie opisanej metody w procesie nauczania dzieci 
w młodszym wieku szkolnym powinno być raczej ograniczone. 
      Jeszcze inną drogą tworzenia nowych pojęć jest klasyfikacja (Kozielecki 1975, Flis 
1982). Metoda ta jest jak gdyby odwróceniem metody różnicowania. O ile przy 
różnicowaniu, uczeń analizuje określoną grupę obiektów (wskazaną przez nauczyciela), 
reprezentującą poznawane pojecie,  pod kątem podobieństw i różnic, aby wyodrębnić 
cechy wspólne, to przy klasyfikacji wyodrębnia grupę obiektów na podstawie 
stwierdzonych u nich charakterystycznych, jednakowych własności i nadaje im 
wspólną nazwę. Metoda wprowadzania pojęć poprzez klasyfikację ma dużą wartość 
kształcącą, wymaga jednak dość dobrego opanowania przez uczniów umiejętności: 
analizowania, syntezy, uogólniania. Nadaje się ona raczej do wykorzystania w klasach 
wyższych. 
      Myślenie dzieci w okresie wczesnoszkolnym ma charakter konkretno – obrazowy. 
Dlatego nieodzownym elementem procesu wprowadzania pojęć u uczniów w 
młodszym wieku szkolnym musi być ich upoglądawianie. Większość opracowań 
psychologicznych, pedagogicznych, dydaktycznych dotyczących nauczania na 
poziomie podstawowym, wskazuje obserwacje jako warunek konieczny na drodze do 
efektywnego kształtowania pojęć. Brak należytego upoglądowienia treści nauczania W. 
Okoń (1961) zalicza do podstawowych błędów popełnianych przy wprowadzaniu pojęć 
na poziomie elementarnym. 

 
 

ROLA PODRĘCZNIKA W KSZTAŁTOWANIU POJĘĆ 
 
      Podręcznik szkolny jest podstawowym źródłem informacji dla ucznia. Stanowi on  
jedno z narzędzi kształtowania pojęć naukowych u dzieci a także ich bogaty zbiór. 
Poprzez odpowiedni układ treści w podręczniku można w nim zaplanować wszystkie 
niezbędne etapy prawidłowego kształtowania pojęcia. Dobrze zbudowany system pojęć 
w podręczniku znacznie ułatwia pracę nauczycielowi i wspomaga proces dydaktyczny. 
      J. Nocoń (2009) twierdzi, że proces kształtowania pojęć w podręczniku szkolnym 
możliwy jest tylko poprzez skonstruowanie odpowiednich zadań, natomiast w tekście 
informacyjnym pojęcia są wyłącznie opisywane i definiowane. Autorka niniejszego 
opracowania przyjmuje nieco inaczej. Kształtowanie jest tutaj rozumiane jako proces, 
który składa się z konkretnych, odpowiednio ułożonych etapów charakteryzujących się 
doborem właściwych treści. Wykonywanie zadań zamieszczonych w podręczniku jest 
ważnym elementem procesu kształtowania pojęć (zwłaszcza na etapie zastosowanie 
pojęcia), ale nie jest to jedyne kryterium warunkujące istnienie całego procesu. 
      Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono analizę podręczników 
szkolnych do przyrody pod kątem strategii wprowadzania systemu pojęć związanych z  
krajobrazem. Pojęcie krajobraz stanowi bazę dla kształtowania szeregu dalszych, 
szczegółowych pojęć dotyczących środowiska geograficznego na wyższych etapach 
edukacyjnych. W Podstawie programowej (2002) przyrody hasła zogniskowane wokół 
krajobrazu, stanowią  około 30% wszystkich treści kształcenia. Z tego względu bardzo 
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ważne jest właściwe wprowadzenie tego pojęcia na wstępnym etapie edukacji 
geograficznej. 
      Badania przeprowadzono na bazie 16 dostępnych na rynku i dopuszczonych do 
użytku szkolnego zestawów podręczników do przyrody dla klas IV – VI szkoły 
podstawowej. Na potrzeby opracowania zestawy oznaczono od P1 do P16 (zał. 1). 
      W analizie wzięto pod uwagę następujące aspekty wprowadzania systemu pojęć 
składających się na pojęcie krajobrazu: 

1. Charakter wprowadzanych pojęć – czy są to pojęcia konkretne czy abstrakcyjne. 
2. Obraną drogę wprowadzania pojęcia – uwzględniono tu cztery możliwe warianty: 

a) od konkretów do uogólnień, 
b) od definicji do konkretów, 
c) przyswajania z kontekstu; 
d) za pomocą klasyfikacji. 

3. Zachowanie wszystkich etapów kształtowania pojęcia (wyróżnionych przez 
Korzeniewskiego): 
a) wprowadzenie, 
b) wzbogacenie, 
c) zastosowanie. 

4. Realizacja zasady upoglądowienia pojęcia. 
5. Czytelność koncepcji kształtowania pojęcia krajobrazu. 

 
      We wszystkich analizowanych podręcznikach, w ramach treści związanych z 
krajobrazem, autorzy wprowadzają przede wszystkim pojęcia konkretne, najczęściej 
dotyczące elementów krajobrazu oraz jego typów, czyli reprezentujące rzeczywistość 
materialną, dostrzegalną przez ucznia w sposób bezpośredni. Pojęcia abstrakcyjne w 
zasadzie nie występują. Taki dobór pojęć, w początkowym stadium kształcenia 
przyrodniczego, jest adekwatny do poziomu rozwoju umysłowego dzieci w młodszym 
wieku szkolnym, kiedy to dominuje tzw. myślenie konkretno-obrazowe, a myślenie 
abstrakcyjne nie jest jeszcze w pełni rozwinięte. Różna jest natomiast liczba i zakres 
pojęć w poszczególnych podręcznikach. Niektórzy autorzy traktują zagadnienie 
krajobrazu bardzo szeroko, wprowadzają i szczegółowo charakteryzują jego 
poszczególne elementy, zarówno naturalne jak i kulturowe, typy przekształceń 
krajobrazu i ich konsekwencje, rolę różnych czynników w kształtowaniu krajobrazu. W 
takim przypadku można mówić o całym, hierarchicznym systemie pojęć, tworzącym 
spójny obraz otaczającego środowiska, analizowanego właśnie w ujęciu 
krajobrazowym. Inni autorzy w sposób hasłowy realizują treści związane z 
krajobrazem, ograniczając się do podstawowej definicji i wyliczenia elementów, 
ewentualnie typów krajobrazu, ale bez dodatkowych objaśnień. W takich przypadkach 
trudno mówić o systemie pojęć, bo ich zasób jest na tyle ograniczony, że nie tworzy 
spójnej całości. 
      Pojęcie krajobrazu – jako takie, jest używane przez autorów wszystkich 
podręczników, ale tylko w przypadku części z nich można mówić o celowym jego 
kształtowaniu. Jest tak w 9 spośród 16 badanych zestawów podręczników, przy czym 
drogi budowania pojęcia są różne. W większości pozycji (w 5-ciu), przyjęto koncepcję 
dochodzenia od informacji szczegółowych, czyli na przykład charakterystyki 
elementów krajobrazu, do uogólnienia w postaci sprecyzowanej definicji krajobrazu. 
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Taka kolejność działań nawiązuje w pełni do koncepcji W. Okonia (1998), który w 
kształtowaniu pojęć u dzieci, jako jedyną drogę uważa przechodzenie od konkretów do 
abstrakcji, czyli pojęcia. 
      W 3 podręcznikach przyjęto drogę odwrotną, czyli tok indukcyjny, najpierw 
wprowadzono uogólnioną definicję krajobrazu, którą następnie objaśniono za pomocą 
odpowiednio dobranych przykładów. Taka koncepcja nawiązuje do teorii B. 
Korzeniewskiego (1983; 1985), który dopuszcza możliwość budowania pojęcia na 
bazie definicji. 
      W pozostałych podręcznikach znaczenie pojęcia krajobrazu należy wnioskować z 
kontekstu, ale tylko w przypadku jednej pozycji można to uznać za konkretny zamiar  
autorów co do kształtowania pojęcia, w pozostałych słowo krajobraz jest po prostu 
używane w tekście. Wprowadzenie pojęcia krajobrazu w kontekście (dla 10-letnich 
dzieci), powoduje zdaniem autorki pewne ryzyko, że zostanie ono w świadomości 
uczniów uformowane w sposób niepełny i, że nie będzie miało charakteru naukowego. 
Przy takim podejściu bardziej prawdopodobne jest powstanie w umyśle ucznia tzw. 
przedpojęcia, czyli pojęcia w formie elementarnej a nie pojęcia matrycowego. 
      Zgodnie z teorią kształtowania pojęć bardzo ważne jest zachowanie wszystkich 
etapów tego procesu. Autorzy poszczególnych koncepcji tworzenia pojęć wyróżniają 
nieco inne jego fazy. Autorka niniejszego opracowania wykorzystuje w badaniach 
podział B. Korzeniewskiego (1983; 1985), który po pierwsze dopuszcza różne drogi 
kształtowania pojęć, a po drugie wyodrębnia takie etapy tego procesu, które tworzą 
spójną całość i mogą być zastosowane w konstrukcji podręcznika. Poza tym B. 
Korzeniewski odnosi swoją koncepcję konkretnie do pojęć geograficznych, tak więc na 
potrzeby badań, dotyczących kształtowania pojęcia krajobraz nadaje się ona 
szczególnie. 
      W 6 spośród 16 badanych zestawów podręczników można wyodrębnić wszystkie 3, 
wyróżnione przez B. Korzeniewkiego, etapy kształtowania pojęcia krajobrazu, czyli: 
wprowadzenie, wzbogacenie i zastosowanie. Dwa pierwsze etapy są najczęściej 
realizowane poprzez dobór odpowiednich treści w podręczniku. Na uwagę zasługuje 
podręcznik P11, w którym wprowadzenie pojęcia odbywa się drogą wykonywania zadań 
przez ucznia, a zatem jest on w tym przypadku aktywnym uczestnikiem procesu 
kształtowania pojęcia a nie tylko biernym odbiorcą informacji. W podręczniku P15 w 
podobny sposób zaprogramowano etap 2, czyli wzbogacanie pojęcia – tu również 
informacje zdobywa uczeń samodzielnie. Najczęściej poprzez wykonywanie zadań 
realizowany jest w podręcznikach etap 3 – zastosowanie pojęcia. Jest to najbardziej 
oczywisty sposób weryfikowania wiedzy zdobytej przez ucznia. Zadania w 
poszczególnych zestawach podręczników mają różny charakter, niektóre wymagają 
praktycznego wykorzystania poznanych pojęć inne są odtwórcze i polegają wyłącznie 
na ich definiowaniu. 
      W pozostałych 10 podręcznikach nie dają się wyodrębnić wszystkie wskazane przez 
B. Korzeniewskiego etapy kształtowania pojęcia krajobraz. W przypadku 4 pozycji nie 
można w ogóle mówić o jakiejkolwiek koncepcji wprowadzania pojęcia, natomiast w 
pozostałych 6 zestawach brakuje któregoś ze wskazanych etapów – najczęściej 
ostatniego, czyli zastosowania pojęcia. W takiej sytuacji proces kształtowania pojęcia w 
podręczniku pozostaje w zasadzie nieukończony. W jednym przypadku formowanie 
pojęcia doprowadzono tylko do etapu wprowadzenia, natomiast w dwóch pozycjach 
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pominięto etap wzbogacania pojęcia. Szczególnym przypadkiem jest podręcznik P5, w 
którym nie daje się wyodrębnić pierwsza faza budowania pojęcia, czyli jego 
wprowadzenie są natomiast dostrzegalne dwie następne fazy – wzbogacanie i 
zastosowanie pojęcia. 
      W żadnym z badanych przypadków nie stwierdzono zastosowania metody 
klasyfikacji przy wprowadzaniu pojęcia krajobrazu. Zdecydował o tym 
prawdopodobnie bardzo ogólny charakter pojęcia. Natomiast przy wprowadzaniu pojęć 
szczegółowych, dotyczących naturalnych i kulturowych elementów krajobrazu, ta 
metoda była stosowana. 
      Podręczniki oceniono także pod kątem zachowania zasady upoglądowienia pojęć. 
Przeprowadzona analiza materiału ilustracyjnego wskazuje, że autorzy wszystkich 
zestawów realizują tę zasadę. W materiale poglądowym zdecydowanie przeważają 
fotografie oraz różne rodzaje rysunków (z przewagą rysunku realistycznego). Proporcje 
obu rodzajów ilustracji są różne w zależności od podręcznika. Rzadziej do ilustracji 
pojęć związanych z krajobrazem wykorzystywane są mapy. W dwóch podręcznikach 
autorzy sięgnęli dodatkowo po reprodukcje dzieł malarskich, przedstawiających 
artystyczną wizję polskiego krajobrazu. Ze względu na różny zakres pojęć związanych 
z krajobrazem, w poszczególnych zestawach podręczników, ilość materiału 
ilustracyjnego, odpowiadającego tym treściom, także bardzo się różni. Waha się od 
kilku do kilkudziesięciu fotografii i rysunków. 
      Biorąc pod uwagę wszystkie badane elementy procesu kształtowania pojęć można 
stwierdzić, że tylko w 5 spośród 16 badanych podręczników do przyrody, autorzy 
zrealizowali przemyślaną i spójną koncepcję budowania pojęcia krajobraz. W 
przypadku tych podręczników spełnione są wszystkie warunki, które z 
psychologicznego punktu widzenia są niezbędne, aby to pojęcie uformowało się w 
świadomości ucznia w sposób poprawny i pełny. 

 
 

PODSUMOWANIE 
 

      Pedagodzy podkreślają rangę uczenia pojęć w szkole, ponieważ dobrze opanowane 
i uporządkowane dają uczniowi podstawy do samodzielności poznawczej, natomiast 
braki w wiedzy pojęciowej lub istniejący w niej „bałagan” ograniczają aktywność 
ucznia (Nocoń 2009) oraz jego rozumienie świata. 
      Jest oczywistym faktem, że podręcznik szkolny nie stanowi jedynego źródła wiedzy 
dla ucznia. Głównym organizatorem procesu dydaktycznego i osobą odpowiedzialną 
także za poprawne kształtowanie pojęć naukowych jest nauczyciel. Podręcznik stanowi 
tylko jedno z narzędzi pracy. Niemniej jednak ma ono zasadniczą rolę w procesie 
kształcenia, zarówno z punktu widzenia ucznia jak i nauczyciela. Proces doboru i 
właściwego kształtowania pojęć u uczniów nie jest łatwy do zaplanowania i 
przeprowadzenia, zwłaszcza dla mało doświadczonego nauczyciela. Wymaga bowiem 
zarówno wiedzy merytorycznej i psychopedagogicznej, jak i umiejętności 
metodycznych. Dobrze skonstruowany podręcznik, uwzględniający specyficzne  
potrzeby i możliwości umysłowe ucznia na danym etapie rozwoju, zdecydowanie 
ułatwia organizację procesu poznania. Poprawnie przeprowadzony przez autorów 
podręcznika tok formowania pojęć, wyręcza nauczyciela w planowaniu i realizacji tego 
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zadania. Natomiast uczeń zyskuje usystematyzowany obraz rzeczywistości oparty na 
prawidłowo zbudowanym systemie pojęć naukowych. 
      W sytuacji kiedy podręcznik nie prezentuje opisanych powyżej cech, na 
nauczycielu spoczywa ciężar samodzielnej realizacji procesu wdrażania pojęć. Nie 
zawsze jednak w pełni zdaje on sobie z tego sprawę. W takich przypadkach podręcznik 
bywa często traktowany zarówno jako podstawowe źródło informacji dla ucznia, jak i 
głównego „organizatora” procesu dydaktycznego. Jeśli zatem system pojęć zostanie w 
podręczniku ukształtowany w sposób niewłaściwy, niepełny czy niespójny znajdzie to 
odzwierciedlenie w wiedzy ucznia. 
      Autorzy podręczników do przyrody mają szczególnie trudne zadanie do wykonania, 
ponieważ specyfika przedmiotu wymaga połączenia treści z zakresu czterech 
przedmiotów przyrodniczych w sensowną, zintegrowaną całość. W przypadku 
niektórych podręczników trudno mówić o rzeczywistej integracji treści, często jest to 
po prostu zbiór informacji z dziedziny geografii, biologii, chemii i fizyki 
zgromadzonych w jednym podręczniku, ale nie tworzących spójnej całości. 
Zhierarchizowanie struktury poznawczo-pojęciowej tekstu dydaktycznego i stworzenie 
zwartego systemu pojęć w podręczniku do przyrody nie jest zadaniem zdaniem łatwym, 
przy dużej różnorodności treści. Zwłaszcza zachowanie i płynne połączenie wszystkich 
niezbędnych etapów kształtowania pojęcia: wprowadzenia, wzbogacania i zastosowania 
jest trudne, kiedy treści z różnych dyscyplin przeplatają się w tekście podręcznika. 
Trzeba szerokiej wiedzy merytorycznej oraz dojrzałości pedagogicznej autorów aby 
poradzić sobie z tymi wyzwaniami. Przedstawione powyżej wyniki badań wskazują, że 
w przypadku podręczników do przyrody nie w każdym przypadku to się udało. 

 
 
 

SUMMARY 
 
      The most advanced form of human thinking is conceptual thinking which means an 
ability to make use of symbolic material in various mental operations (Maruszewski 
2002). Concepts play a fundamental role in experiencing reality, they enable us to deal 
with the infinite diversity of the world. If there were no concepts people would not be 
able to understand, order and systematize all the information which reach them. The 
whole of all the concepts in people’s consciousness constitutes their knowledge about 
the world (Grzywak-Kaczyńska 1977). 
      Conceptual thinking does not appear as a shaped mechanism but it develops slowly, 
reaching its mature form only during adolescence. The phase of a man’s life between 
the ages of 7 and 12 (so called younger school age) is especially significant for the 
development of conceptual thinking. A child starts school which becomes a powerful 
factor of his/her mental, emotional and social development. A child’s thinking at 
younger school age, especially in the second phase of this period (9-11 years of age), is 
characterized by dynamic changes occurring in the direction of bigger activity and 
independence. New possibilities of mental processes appear – the beginnings of abstract 
thinking, which are the basis of concepts formulation (Wołoszynowa 1982). 
      A school textbook constitutes one of the tools in children’s concepts formulation as 
well as their big collection. It is possible to plan all the necessary stages of correct 
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concept formulation by a proper layout o contents in a textbook. A well prepared 
system of concepts in a textbook makes a teacher’s work significantly easier and aids 
the didactic process. 
      The present article presents the results of an analysis of natural science school 
textbooks for grades IV, V and VI of primary school from the point of view of forming 
a system of concepts connected with landscape. Various aspects of this process, such 
as: the concepts character, the chosen way of their introduction, preservation of stages 
in concepts formulation, realization of the principle of views exchange and clarity of 
the idea of concepts formulation, were taken into consideration. 
      The results of the study show that not in every textbook the process of concept 
formulation is carried out in a systematic way and subordinate to a consciously chosen 
strategy. 
 
 
 
 

Zał. 1. Materiał badawczy 
 

Zestaw 
  

Wydaw. Kl. Tytuł Autorzy 

IV Przyroda Klimuszko B. i inni 
V Przyroda Klimuszko B., Wilczyńska-Wołoszyn M.M. P1 ŻAK 
VI Przyroda Klimuszko B., Wilczyńska-Wołoszyn M.M. 
IV Podróże przyrodnicze Bernacki Z. i inni 
V Wielka podróż Bernacki Z. i inni P2 PWN 
VI Przyroda - podróże i 

odkrycia 
Bernacki Z. i inni 

IV Przyroda  Elbanowska S. i inni 
V Przyroda Elbanowska S. i inni P3 JUKA 
VI Przyroda Elbanowska S. i inni 
IV Nawigator Dybowska D. i inni 
V Nawigator Dybowska D. i inni P4

LEKTOR 
KLETT VI Nawigator Dybowska D. i inni 

IV Przyroda  Marko-Worłowska M. i inni 
V Przyroda Ślusarczyk J. i inni P5

NOWA 
ERA VI Przyroda Czerny A. i inni 

IV Człowiek w środowisku 
przyrodnicz. 

Mularczyk M. i inni 

V Ziemia planetą życia Mularczyk M. i inni P6 MAC 

VI Zmienne oblicze Ziemi Mularczyk M. i inni 
IV Przyroda  Błaszczyk E. i inni 
V Przyroda Błaszczyk E. i inni P7 WSIP 
VI Przyroda Błaszczyk E. i inni 
IV Przyroda i człowiek Angiel J. i inni 
V Przyroda i człowiek Angiel J. i inni P8 WSIP 
VI Przyroda i człowiek Angiel J. i inni 
IV Przyroda Fojt-Jasińska J. i inni 
V Przyroda Fojt-Jasińska J. i inni P9 ABC 
VI Przyroda Fojt-Jasińska J. i inni 
IV Przyroda  Hoppe L. i inni 
V Przyroda Hoppe L. i inni P10 OPERON 
VI Przyroda Hoppe L. i inni 
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IV Przyroda  Dudek E. i inni 
V Przyroda Dudek E. i inni P11 WIKING 
VI Przyroda Dudek E. i inni 
IV Przyroda wokół nas Bobrzyńska E. i inni 
V Przyroda wokół nas Bobrzyńska E. i inni P12 KUBAJAK 
VI Przyroda wokół nas Bobrzyńska E. i inni 
IV Przyroda  Mordawski J. i inni 
V Przyroda Mordawski J. i inni P13 M. ROŻAK 
VI Przyroda Mordawski J. i inni 
IV Przyroda   Augustyniak M., Augustyniak M. 
V Przyroda Augustyniak M., Augustyniak M. P14 M. ROŻAK 
VI Przyroda Augustyniak M., Augustyniak M. 
IV Mój świat Augustyniak M., Augustyniak M. 
V Mój świat Niedzielska W., Tuz E. M. P15 M. ROŻAK 
VI Mój świat Kamińska D. i inni 
IV Moje miejsce na Ziemi Kośka B. i inni 
V Moje miejsce na Ziemi Kośka B. i inni P16 WSIP 
VI Moje miejsce na Ziemi Kośka B. i inni 

 
      
dr Joanna Szczęsna 
Pracownia Dydaktyki Geografii 
Instytut Nauk o Ziemi 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
al. Kraśnicka 2 CD, 20-718 Lublin  
 

 
 

 
. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 145



Joanna Szczęsna 

 
 
 
 
 
 
 
 

 146



Funkcje transformacyjne podręcznika geograficznego w świetle założeń reformy systemu edukacji 

Jadwiga Kop 
 
 
 
 

Funkcje transformacyjne podręcznika geograficznego 
w świetle założeń reformy systemu edukacji 

 

The transformation functions of a geography textbook in the light  
of the guidelines of the educational system reform 

 
 
 
 
      Szkolny podręcznik powinien pełnić różne funkcje: informacyjną, motywacyjną, 
transformacyjną, samokształceniową, koordynującą i porządkującą. Analiza szkolnych 
podręczników, w tym również podręczników geografii, wykazuje, że dominuje funkcja 
informacyjna przy niedostatku innych funkcji. 
      Funkcja transformacyjna podręcznika według S. Piskorza (1979) polega na 
przygotowaniu uczniów do racjonalnego kształtowania otaczającej ich rzeczywistości, 
np. do racjonalnego kształtowania środowiska geograficznego, stosunków produkcji itp. 
W. Okoń (1987c) uznaje, że podręcznik pełni tę funkcję, jeżeli „zawiera materiał do 
ćwiczeń i zadań wyrabiających rozmaite sprawności oraz dających impulsy do (…) 
działań zmieniających społeczne warunki życia”. Z przytoczonych definicji  wynika, że 
funkcja transformacyjna pomaga uczniom: 

- wykształcić postawę wobec różnych problemów rzeczywistości,  
- przygotowuje do działania, podejmowania decyzji, 
- rozwijać umiejętność dokonywania oceny, wartościowania – przedstawienia wad 

i zalet różnych rozwiązań, 
- ustalić własne normy moralne i zasady, którymi będą się kierować uczniowie w 

ich dorosłym życiu, 
- wspiera proces dojrzewania czyli przejmowania odpowiedzialności za własne 

wybory życiowe. 
      Funkcję transformacyjną podręcznika można zilustrować różnymi przykładami 
problemów demograficznych, gospodarczych, politycznych, dotyczących ochrony 
środowiska, z którymi zapoznają się uczniowie na podstawie podręcznika. Wspólną 
cechą tych przykładów jest strategia poznawcza zgodnie, z którą uczeń poznaje 
problemy a następnie przedstawia je w kategorii własnych ocen, norm moralnych, 
zasad postępowania. Ważną rolę pełnią zadania, które powinny inspirować uczniów do 
poszukiwania własnych rozwiązań problemów, być zachętą dla uczniów do twórczego 
myślenia oraz do wyrażenia swoich poglądów i przedyskutowania ich z kolegami. 
Niekiedy „impuls” kształtujący postawę uczniów, przy umiejętnie wykorzystanym 
dydaktycznie materiale z podręcznika, wypływa sam, uczniowie sami go wyrażają. 
Opisana sytuacja wystąpiła na lekcji geografii społeczno-ekonomicznej Polski, podczas 
której uczniowie analizowali zestawienie statystyczne przedstawiające strukturę 
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bezrobotnych w Polsce wg wykształcenia i sami wyciągnęli wniosek: warto się uczyć, 
ponieważ osoby z wyższym wykształceniem stanowią najniższy odsetek bezrobotnych. 
      W innym przypadku funkcja transformacyjna podręcznika polegała na przeczytaniu 
przez uczniów rozdziału poświęconego migracjom i na wykonaniu przez każdego z 
nich własnego zestawienia argumentów przemawiających za wyjazdem z Polski do 
pracy w krajach Unii Europejskiej oraz przypuszczalnych kosztów tej decyzji dla nich 
samych, ich rodzin i Polski. Wykonanie tego ćwiczenia powinno skłonić uczniów do 
przemyślenia skutków migracji dla każdego z nich i przybliżyć im ten ważny problem 
ze względu na ich wybory życiowe. 
      Czynniki decydujące o uznaniu funkcji transformacyjnej jako ważnej 
właściwości podręcznika geografii:  

1. Potrzeby ujawniane przez uczniów, którzy wyrażają duże zainteresowanie 
treściami przybliżającymi im aktualne problemy społeczne, gospodarcze i 
polityczne świata i Polski oraz chętnie wykonują prace wymagające od nich 
samodzielnych ocen, ujawniania stanowiska wobec różnych zjawisk. 

2. Założenia reformy kształcenia oraz możliwości ich realizacji na lekcjach 
geografii; reforma kształcenia duży nacisk kładzie na przygotowanie uczniów do 
życia, kształtowanie umiejętności i postaw potrzebnych w życiu. Geografia 
należy do przedmiotów szkolnych, który w pełni zasługuje na miano 
„przewodników po współczesnym świecie”, ponieważ stwarza uczniom okazję 
do poznania aktualnych procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w 
Polsce i na świecie oraz pozwala na ich zrozumienie. Kompleksowy charakter 
wiedzy geograficznej umożliwia poznanie i zrozumienie różnych zagadnień 
geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, złożonych relacji człowiek - 
środowisko i kształtowanie postawy odpowiedzialności ucznia za stan 
środowiska. 

3. Standardy wymagań egzaminacyjnych. Reforma kształcenia wprowadziła 
egzaminy końcowe realizowane po zakończeniu nauki ucznia w szkole 
podstawowej, gimnazjum i liceum. W sprawdzianie gimnazjalnym w standardzie 
III i IV  odnaleźć można wymagania, które odpowiadają funkcji transformacyjnej 
podręcznika. W standardzie III zawarty jest opis czynności ucznia: 
- analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania 

współczesnym  zagrożeniom cywilizacyjnym, 
- potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym 

kontekście społecznym. 
Standard IV . Stosowanie zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów – 
stawia przed uczniem zadania dotyczące sformułowania problemu, stosowania 
technik twórczego rozwiązywania problemów oraz tworzenie planu rozwiązania 
problemu. 
Opisywany standard można zilustrować przykładem: uczeń na podstawie zdjęcia 
przedstawiającego niszczenie wybrzeża klifowego rozpoznaje problem, kojarzy 
różnorodne fakty – ustala od czego zależy intensywność procesów niszczenia 
klifu, rozważa dlaczego ten proces może być szkodliwy dla działalności 
człowieka. W następnej kolejności proponuje rozwiązania co należy zrobić, aby 
zapobiegać niszczeniu klifu. 

 148



Funkcje transformacyjne podręcznika geograficznego w świetle założeń reformy systemu edukacji 

W egzaminie maturalnym najbardziej nawiązuje do funkcji transformacyjnej 
podręcznika standard III (Tworzenie informacji), który m.in. sprawdza 
umiejętności: 
- proponuje rozwiązania problemów istniejących w środowisku geograficznym w 

różnych skalach w znanych sytuacjach (poziom podstawowy), 
- ocenia zmiany zachodzące w środowisku geograficznym wraz z rozwojem 

społeczno- gospodarczym (poziom rozszerzony), 
- proponuje rozwiązania problemów istniejących w środowisku geograficznym 

zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy 
międzynarodowej (poziom rozszerzony). 

W każdym egzaminie maturalnym znajdują się zadania sprawdzające 
umiejętności z III standardu, których waga punktowa jest mniejsza w porównaniu 
ze standardami I i II, ale aby na nie poprawnie odpowiedzieć uczeń powinien 
rzeczowo na gruncie wiedzy geograficznej uzasadnić swoje zdanie lub dać 
propozycje rozwiązań problemów geograficznych i je uzasadnić. 
Przykładowe zadania standardu III z egzaminów maturalnych z 2005 i 2006 r. 
- Po zapoznaniu się z tabelą przedstawiającą dane dotyczące rolnictwa w Polsce i 
UE  uczniowie mają do wykonania polecenie:  
Podaj dwa pozytywne aspekty sytuacji społeczno- gospodarczej polskiego 
rolnictwa w stosunku do krajów UE. 
- Uczniowie analizują tekst źródłowy o polityce demograficznej Chin i piramidę 
wieku ludności Chin po czym wykonują polecenie: 
Wśród demografów na świecie przeważa przekonanie, że polityka demograficzna 
Chin pomimo znacznego obniżenia przyrostu naturalnego nie powinna być 
naśladowana przez kraje przeżywające eksplozję demograficzną. Przedstaw trzy 
argumenty uzasadniające tę tezę. 
Wykonanie drugiego polecenia wymagało od uczniów dojrzałości w ocenie 
skuteczności polityki demograficznej Chin wobec naruszania podstawowych 
praw człowieka oraz zachodzącego niebezpieczeństwa zaburzenia struktury 
ludności za kilkanaście lat. W ocenie zadania ważne były argumenty wysuwane 
przez uczniów, ich logiczne powiązanie z sytuacją opisaną w zadaniu.  
Przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań w III standardzie wymaga 
wielu dobrze sformułowanych, osadzonych w realiach współczesnego świata 
zadań, które powinny się znaleźć  w podręczniku szkolnym – ponieważ 
wymagają materiałów źródłowych i powinny być dostępne dla każdego ucznia. 
Odpowiada to założeniom wdrażania funkcji transformacyjnej podręcznika, która 
pomoże uczniom w przygotowaniu się do matury. 
Wymagają też należytego czasu na lekcji na ich realizację.   

4. Walory wychowawcze geografii. Geografia jest przedmiotem szkolnym o dużych 
walorach wychowawczych. Zagadnienie to jest opisane w literaturze 
dydaktycznej, dlatego nie będzie  rozwijane szerzej.  

5. Przemiany, które zachodzą w Polsce. Według socjologów jedną z cech zmian 
ustrojowych zachodzących w Polsce jest głęboka przemiana, która musi nastąpić 
w społeczeństwie. Społeczeństwo musi nauczyć się dokonywania różnorodnych 
wyborów typowych dla ustroju demokratycznego: politycznych (wybór 
prezydenta, posłów na sejm, władz lokalnych), światopoglądowych oraz 
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życiowych. Demokratyczny ustrój stwarza wiele różnych możliwości, ale też 
wymaga poczucia odpowiedzialności za dokonywane wybory, np. opowiedzenie 
się w referendum za przystąpieniem Polski do UE pozwoliło Polakom na 
korzystanie ze swobody osiedlania się w wybranym kraju Wspólnoty, ale też 
umożliwi obywatelom UE nabywanie ziemi w Polsce po okresach przejściowych. 
Podejmowanie decyzji jest procesem trudnym, wymaga dobrego rozeznania oraz 
świadomości, że odpowiedzialność za wybór ponosić będzie wybierający. Polacy 
w wielu sytuacjach codziennych wykazują niezadowolenia nie tylko z trudności 
okresu transformacji, ale ze względu na konieczność dokonywania ciągłych 
wyborów. Obawy takie wyrażają najczęściej osoby mniej wykształcone i w 
starszym wieku. Żaden podręcznik szkolny nie przygotuje uczniów do pełnego 
odbioru rzeczywistości, ale może prezentować złożoność zjawisk, konieczność 
rozpatrywania i dokonywania ich oceny pod różnymi względami. Może poprzez 
polecenia rozwijać samodzielność myślenia ucznia, umiejętność prezentacji i 
obrony swego zdania, kształtować postawę odpowiedzialności za siebie samego, 
społeczność lokalną, losy Polski. 

6. Poczucie zagubienia z powodu natłoku informacji. Współczesny świat cierpi na 
nadmiar informacji, docierających z różnych źródeł. Zmieniła się też rola 
podręcznika, nie jest jedynym źródłem informacji geograficznej. Coraz więcej 
informacji dociera do uczniów poprzez czasopisma i wydawnictwa popularno-
naukowe oraz przez Internet, łatwiej też uzyskać aktualne dane. Ale ten natłok 
informacji, łatwość ich uzyskania, powoduje nowy problem – u wielu osób 
narasta poczucie zagubienia i trudności w ich skonsumowaniu czyli 
przyswojeniu, zrozumieniu. Problem ten opisuje Z. Brzeziński (1993). Warto się 
zastanowić, czy wobec tego podręcznik nie staje przed nowymi zadaniami? Czy 
nie powinien stanowić swoistego przewodnika po świecie, który nie tylko 
dostarcza wiedzy, ale głównie wyjaśnia złożoność procesów zachodzących na 
świecie i pomaga je zrozumieć? Wyjaśnianie wymaga innego doboru treści 
merytorycznych. Różnicę w doborze treści między ujęciem faktograficznym a 
wyjaśniającym ilustruje przykład tematu: Korporacje międzynarodowe (tab. 1). 

 
Tab. 1. Dobór treści pomiędzy ujęciem faktograficznym a wyjaśniającym. 

Ujęcie 
faktograficzne: wyjaśniające: 

- wprowadzenie definicji koncernu, 
korporacji międzynarodowej, 

- największe koncerny świata, 
- dziedziny przemysłu rozwijane w 

największych międzynarodowych 
koncernach, 

- rozmieszczenie wielkich koncernów, 
- rola koncernów w światowej 

gospodarce. 

- etapy rozwoju firmy międzynarodowej, 
- przyczyny zmian lokalizacji filii 

handlowych i produkcyjnych koncernu, 
- dziedziny przemysłu rozwijane w 

największych międzynarodowych 
koncernach, 

- rozmieszczenie wielkich koncernów, 
- skutki lokalizacji filii koncernu 

międzynarodowego w Polsce, 
- konsekwencje częstych zmian lokalizacji 

filii koncernu 
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      Ujęcie wyjaśniające pozwoli uczniom na zrozumienie przyczyn rozwoju koncernów 
międzynarodowych i korzyści wynikających z lokalizacji ich filii w Polsce. Bardzo 
często poznanie procesów zachodzących na świecie umożliwia wyjaśnienie zmian 
zachodzących w  Polsce. 
Założenia dydaktyczne podręcznika realizującego funkcję transformacyjną: 

1. Stosowanie problemowego, wyjaśniającego ujęcia – rozpatrywanie zjawisk w 
różnych odniesieniach: przyrodniczym, historycznym, społecznym. 

2. Ukazywanie nie faktów a procesów, przemiany społeczne i gospodarcze, które 
zachodzą obecnie w Polsce np. restrukturyzacja przemysłu dokonały się już w 
wielu krajach świata, odniesienie się do tych przykładów pozwala lepiej 
zrozumieć przyczyny restrukturyzacji, jej przebieg oraz konsekwencje, ważne 
aby uczeń zrozumiał, że jest to proces długotrwały, przynoszący różne skutki – 
społeczne, gospodarcze. 

3. Podmiotowe odnoszenie się do ucznia – stosowanie wielu zadań do 
samodzielnego wykonania, poleceń, które rozpoczynają się od zwrotu: 
„przemyśl, oceń, przedstaw wady i zalety, uzasadnij swoje zdanie, przedstaw 
sposób rozwiązania danego problemu”, odnoszenie się do doświadczeń własnych 
ucznia. 

4.  Wykorzystanie aktualnych materiałów źródłowych: map, dokumentów, danych 
statystycznych, opinii specjalistów, artykułów prasowych, aby umożliwić 
uczniom pełne poznanie omawianych zjawisk. Szczególnie ważna jest aktualność 
wykorzystanych źródeł wiedzy oraz prezentowanie różnych opinii na ten sam 
temat. 

5. Treści merytoryczne  powinny przedstawiać rzeczywistość w taki sposób, aby 
budziły zainteresowanie uczniów, ważne jest ukazywanie różnych kontekstów 
omawianych zagadnień, stosowanie zestawień typu: wady i zalety, np.: wady i 
zalety transportu samochodowego, szanse i zagrożenia, np.: szanse i zagrożenia 
dla rozwoju polskiego rolnictwa po przystąpieniu do UE, stosowanie analizy 
SWOT, np.: energetyka atomowa, turystyka w Polsce. 

6. Zachowanie pewnej kolejności postępowania dydaktycznego: 
- Przedstawienie problemu, np. konflikt interesów między ochroną przyrody w 

parkach narodowych a udostępnieniem  parków do zwiedzania  turystom, 
- Prezentacja różnych rozwiązań zastosowanych w celu rozwiązania problemu –

np. rozwój turystyki w wybranych parkach narodowych świata, 
- Zadania dla uczniów służące kształtowaniu postaw – np. odpowiedzialność 

turysty za stan środowiska odwiedzanych regionów, kultura turystyczna, wybór 
sposobu uprawiania turystyki przez uczniów – „turystyka miękka czy  twarda” 

7. Wprowadzenie esejów jako form pracy pisemnej, w której uczeń może 
przedstawić nie wiedzę ale swoje przemyślenia, refleksje na dany temat. 
Napisanie eseju wymaga dokładnego poznania tematu i sprzyja trwałemu 
zapamiętaniu poznawanych treści. Przykładowe tematy esejów z geografii 
społeczno-ekonomicznej: 
- Wzywano siłę roboczą , a przybyli żywi ludzie, 
- Zmniejszamy energochłonność gospodarstw domowych, 
- Ekorozwój – utopia czy konieczność, 
- Jak zmniejszyć zatrudnienie w polskim rolnictwie?  
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- Problemy rozwoju mojego regionu. 
      Realizacja funkcji transformacyjnej przede wszystkim uzależniona jest od 
nauczyciela, który jest organizatorem pracy ucznia. Nauczyciel nie powinien 
moralizować, narzucać uczniom swego zdania. Powinien pełnić rolę „spolegliwego 
opiekuna”, który zapewnia uczniom swobodę wyrażania poglądów, rozwija 
samodzielność, zachęca do stawiania sobie nowych wyzwań, ale też koryguje błędy w 
rozumowaniu uczniów, udziela im wskazówek do dalszych poszukiwań.            
 
 
 

SUMMARY 
 

      The transformation function of a textbook is to prepare students for rational reality 
creation, to prepare them to act and make decisions with the help of their geographical 
knowledge. Realisation of this textbook function will enable students to understand the 
changes occurring currently in Poland and in the world better. Learning the skills 
necessary in everyday life, developing the creative and reflective attitude is one of the 
premises of the educational system reform in Poland, according to which the 
development of a student is the main aim of learning at school. Geography as a school 
subject may develop various practical skills of students, including the skill of 
evaluation, comprehensive assessment of phenomena and making choices. Realisation 
of these presumptions necessitates an acceptance of different criteria of contents 
selection in a textbook as well as explanation of geographical facts and phenomena. It is 
important to limit the information text and to use more frequently some other 
geographical knowledge sources such as maps, illustrations, diagrams, original texts 
and press articles, which should present the discussed issues in various aspects. The 
choice of issues which students of various ages may find interesting and frequent 
reference to students’ experiences and views is also very important. 
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Podręcznik szkolny i jego rola w kształtowaniu wiedzy 
ucznia o morfotwórczej działalności człowieka 

 

How a coursebook influences student’s knowledge  
of anthropogenic relief-forming processes   

 
 
 
 

WPROWADZENIE 
 
      Szkolny podręcznik geografii stanowi główne źródło wiedzy geograficznej dla 
większości uczniów, zarówno gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Ta wysoka 
pozycja podręcznika szkolnego wśród innych środków dydaktycznych utrzymuje się od 
wielu lat, niezależnie od zmian jakościowych i strukturalnych dokonywanych w 
polskim systemie kształcenia, a także ewolucji, jakiej podlega sam podręcznik (np.: 
Kądziołka 1990, 1995; Pulinowa 1996; Piskorz 1997; Podgórski 1997).  
      W celu określenia roli podręcznika szkolnego w kształtowaniu wiedzy uczniów o 
morfotwórczej działalności człowieka zastosowano metodę analizy porównawczej. Na 
jej podstawie wskazano czynniki kształtujące treść podręcznika szkolnego w minionym 
35-leciu oraz sposoby przedstawiania w nich rzeźbotwórczej działalność człowieka. 
Ponadto zbadano sposób definiowania form antropogenicznych i zmiany w „szkolnym” 
podejściu do morfotwórczej działalności człowieka. W części końcowej opracowania 
sformułowano uwagi i wnioski dotyczące doboru treści o rzeźbotwórczej działalności 
człowieka do szkolnego podręcznika geografii.  
 
 

METODA BADAŃ 
 
      Analizę materiału nauczania na temat rzeźbotwórczej działalności człowieka 
przeprowadzono na podstawie kwerendy podręczników szkolnych do nauczania 
geografii, które powszechnie stosowano w szkołach regionu kujawsko-pomorskiego w 
latach 1972-2004. Podręczniki wyselekcjonowano na podstawie: Bibliografii Dydaktyki 
Geografii t. I (1918-1974), t. II (1974-1984) i t. III (1985-1994), publikacji w 
czasopismach przedmiotowo-metodycznych dla nauczycieli geografii (m.in. Geografia 
w Szkole, Kwartalnik Geograficzny, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych) oraz 
zasobów Biblioteki Instytutu Geografii UMK i zbiorów Pracowni Dydaktyki Wydz. 
BiNoZ UMK. Z analizy wyłączono 18 podręczników, które nie spełniały przyjętych 
uprzednio kryteriów. Odrzucono podręczniki, które nie posiadały numeru dopuszczenia 
do użytku szkolnego nadanego przez Ministra MENIS (12 pozycji) oraz podręczniki dla 
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szkół zawodowych, ponieważ ich zakres znacznie rozszerzono o zagadnienia ochrony i 
kształtowania środowiska (6 pozycji). Łącznie przeanalizowano treść 487 
podręczników (95 tytułów oraz ich 392 wznowień), w tym dla: 

- szkoły podstawowej – 157 podręczników (28 tytułów i 129 ich wznowień dla klas: 
IV do 1998 r., V do 1999 r., VI do 2000 r., VII do 1998 r., VIII do 1999 r.); 

- liceum ogólnokształcącego – 129 podręczników (13 tytułów i 116 wznowień dla 
klas: I do 2000 r., II do 2001 r., III do 2002 r., IV do 2003 r.); 

- gimnazjum – 155 podręczników (34 tytuły i 121 ich wznowień dla klas I-III, 
począwszy od 1999 r.); 

- liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego – 19 podręczników (8 tytułów i 
10 wznowień klas I-III – zakres podstawowy od 2002 r.); 

- liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego – 28 podręczników (12 tytułów 
i 16 wznowień klas I-III – zakres rozszerzony od 2002 r.). 

      Za jednostkę miary ilościowej przyjęto podstawowe elementy struktury podręcznika 
szkolnego (Zujew, 1986; Podgórski, 2000), umownie nazwane wzmiankami. W 
przypadku tekstów były to akapity tekstu podstawowego, uzupełniającego lub 
objaśniającego, a w przypadku komponentów pozatekstowych ilustracje (dominujące, 
równorzędne i objaśniające). Łącznie analizowano 6190 wzmianek. Wzmianki różniły 
się od siebie zarówno wielkością jak i zakresem informacji. Dlatego przyjęto, że ich 
liczba nie powinna być traktowana jako wskaźnik wielkości materiału nauczania o 
morfotwórczej działalności człowieka.  
      W nawiązaniu do literatury z geomorfologii antropogenicznej dokonano analizy 
merytorycznej wzmianek zawartych w podręcznikach geografii. W nawiązaniu do 
zaproponowanej przez B. Wójtowicz (1996) metodyki analizy treści podręczników 
szkolnych uwzględniono dwa aspekty: treściowy i zakresowy. Przyjęto, że aspekt 
zakresowy wyznaczają przedstawione w podręcznikach szkolnych problemy i 
zagadnienia dotyczące antropogenicznych form rzeźby terenu oraz sposobów i 
uwarunkowań antropopresji. Wszystkie te obszary rozpatrywano w kontekście 
rzeźbotwórczej działalności człowieka. Natomiast określając aspekt treściowy 
dokonano syntezy i kodyfikacji terminów z zakresu geomorfologii antropogenicznej. 
Uwzględniając związki i zależności zachodzące w poszczególnych obszarach 
badawczych wyróżniono cztery klasy tych terminów, a następnie w ich obrębie 
wydzielono podklasy i typy (tab. 1). 
 
 

WYNIKI 
 
      Stwierdzono, że liczba wzmianek dotyczących rzeźbotwórczej działalności 
człowieka zamieszczonych w badanych podręcznikach szkolnych jest bardzo 
zróżnicowana. W zależności od etapu edukacyjnego waha się ona od 1 do 28 w 
podręcznikach do gimnazjum; od 2 do 27 w podręcznikach z zakresu podstawowego i 
od 1 do 50 dla zakresu rozszerzonego. Łącznie analizowane wzmianki zawierały 7505 
informacji o przekształcaniu powierzchni Ziemi przez człowieka. Struktura informacji 
o rzeźbotwórczej działalności człowieka zawartych w badanych podręcznikach jest 
różna na poszczególnych etapach edukacyjnych. W podręcznikach dla szkoły 
podstawowej (i w jeszcze większym stopniu dla gimnazjum) przeważają wzmianki o 
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formach antropogenicznych i czynnikach mających wpływ na ich powstanie. Natomiast 
w podręcznikach dla uczniów liceów dominują informacje o bezpośrednich i 
pośrednich procesach geomorfologicznych prowadzących do powstania form 
antropogenicznych. 
 

Tab. 1. Klasy, podklasy i typy terminów i informacji z geomorfologii antropogenicznej 

Klasa Podklasa Typ 

Ia Czas antropopresji 
okres przedindustrialny 
okres industrialny 
okres współczesny 

Ib Czynniki 
antropogeniczne 

rozwój osadnictwa 
rozwój przemysłu,  
rozwój komunikacji 
rozwój rolnictwa 
rozwój gospodarki wodnej 
rozwój działalności militarnej 
rozwój turystyki 
rozwój kultury 
rozwój eksploatacji surowców mineralnych 

I.  
Uwarunkowania 
rzeźbotwórczej 
działalności 
człowieka 

Ic Czynniki naturalne 
wpływ budowy geologicznej 
wpływ morfologii 
wpływ stosunków wodnych 
wpływ klimatu i innych czynników 

IIa  Procesy bezpośrednie 
budująca działalność człowieka  
niszcząca działalność człowieka 
modyfikująca działalność człowieka 

IIb  Wtórna transformacja 
rzeźby terenu 

kierunek rekultywacji  
zmiany funkcji gospodarczej) 

II.  
Procesy 
prowadzące do 
powstania form 
antropogenicznych IIc  Procesy pośrednie przyspieszanie procesów morfologicznych 

opóźnianie procesów morfologicznych 
IIIa Definicje lub 
charakterystyki opisowe form antropogenicznych  

IIIb Formy 
powierzchniowe 
bezpośrednie 

formy akumulacyjne 
formy erozyjne 
formy mieszane 

IIIc Formy 
powierzchniowe  
pośrednie 

formy akumulacyjne 
formy erozyjne 
formy mieszane 

IIId Formy 
podpowierzchniowe 

formy bezpośrednie lub pośrednie wgłębne  
bezpośrednie lub pośrednie kopalne 

III.  
Antropogeniczne 
formy rzeźby 
terenu 

IIIe Formy subakwalne formy pierwotne  
formy wtórne 

IVa Relacja z otoczeniem 
lokalizacja formy 
wpływ na zmianę przepływu energii 
konserwacja rzeźby terenu 
rola w krajobrazie 

IV.  
Znaczenie 
antropogenicznych 
form rzeźby terenu IV b Funkcja formy 

funkcja gospodarcza 
funkcja naukowa 
funkcja rekreacyjna 
funkcja ekologiczna 
funkcja społeczna 
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Tab. 2. Liczba wzmianek i informacji z geomorfologii antropogenicznej w podręcznikach 
 

Etap edukacyjny Liczba wzmianek Liczba informacji 
Szkoła podstawowa 

klasa IV                
klasa V 
klasa VI 
klasa VII 
klasa VIII 

2 205 
      886 
      311 
     402 
     129 
     477 

3 041 
      841 
      650 
      726 
      177 
      647 

Liceum ogólnokształcące 
klasa I 
klasa II i IV 
klasa III 

2 113 
      591   
      752 
      770 

3 488 
   1 274 
   1 057 
   1 157 

Gimnazjum:  
klasa I 
klasa II  
klasa III 

1 334 
      623 
      271 
      440 

2 965 
   1 130 
      437 
      628 

Liceum ogólnokształcące i profilowane 
– zakres                klasa I 
   podstawowy       klasa II                          
                              klasa III 

148 
      54 
      78 
      16 

272 
     102 
     130 
       40 

Liceum ogólnokształcące i profilowane 
– zakres                klasa I 
   rozszerzony       klasa II  
                             klasa III 

390 
     206 
      76 
    108 

704 
     368 
     122 
     214 

 

 
Ryc. 1. Struktura informacji o rzeźbotwórczej działalności człowieka zamieszczonych  

w szkolnych podręcznikach geografii 
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      Porównanie treści wzmianek w podręcznikach do nauczania geografii w zakresie 
podstawowym i rozszerzonym wskazuje na wyraźnie silniejsze akcentowanie w 
podręcznikach drugiej grupy pośredniego wpływu działalności człowieka na rzeźbę 
terenu oraz uwarunkowań natury gospodarczej (ryc. 2). Także relatywnie więcej 
definicji poszczególnych typów form antropogenicznych zawierają podręczniki do 
nauczania geografii w zakresie rozszerzonym. Wyodrębnianie samodzielnych 
rozdziałów o tej tematyce nie jest w tych podręcznikach regułą, a co najwyżej można 
wskazać na większą objętość stosownych akapitów.  
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Ryc. 2. Struktura zbioru informacji o rzeźbotwórczej działalności człowieka  
(klasy, podklasy i typy terminów w układzie jak w tabeli 1) 

 
 

DYSKUSJA 
 
      Przyjęto, że główną przyczyną różnego doboru treści kształcenia z geomorfologii 
antropogenicznej jest przede wszystkim odmienna interpretacja Podstawy programowej 
kształcenia ogólnego przez autorów programów nauczania, a w dalszej kolejności przez 
autorów podręczników szkolnych. Natomiast szczegółowe wyniki analizy wskazują na 
pośredni wpływ zmian prawa oświatowego na liczbę wzmianek o rzeźbotwórczej 
działalności człowieka. Za istotne czynniki uznano:  
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- wprowadzenie programu nauczania nr SN-40-78/83 do klas IV-VI i VIII w roku 
szkolnym 1986/87 oraz rok później do klasy VII;  

- zmiany wymiaru godzin w klasach VII i VIII od 1987 r. (OP-0162-4/87);  
- zmiany w świadomości społecznej wyrażające się innym akcentowaniu wpływu 

gospodarczej działalności człowieka na środowisko geograficzne – program 
nauczania DKO 1-4014-3/90; 

- wprowadzenie w roku szkolnym 1992/93 możliwości opracowywania programów 
autorskich na bazie tzw. minimum programowego;  

- funkcjonowanie od 1995 r. prawa oświatowego pozwalającego na posługiwanie się 
podręcznikami alternatywnymi; 

- wdrożenie podstaw programowych. 
Ponadto stwierdzono, że na liczbę wzmianek i ich zakres treściowy w badanym okresie 
miał wpływ rozwój geomorfologii oraz pojawienie się nowych nurtów w dydaktyce 
geografii, np.:  

- rezygnacja z encyklopedyzmu, formalizmu dydaktycznego i utylitaryzmu 
dydaktycznego – na rzecz zdefiniowanego przez W. Okonia (1987) materializmu 
funkcjonalnego; 

- opieranie się na personalistycznym nurcie pedagogiki i psychologii oraz na 
holistycznym (całościowym) pojmowaniu świata; 

- upowszechnienie się w Polsce zasady operacyjnego (czynnościowego) 
formułowania celów kształcenia. 

 
 

PODSUMOWANIE 
 
      W świetle przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że w okresie ostatnich 35 lat 
terminy z geomorfologii antropogenicznej zawsze występowały w szkolnych 
podręcznikach geografii, jednak ich liczba była bardzo zróżnicowana. Stosowane 
słownictwo jest bardzo bogate, i z tego względu wiele pojęć i terminów wymaga 
uściśleń, a niektóre ponownego zdefiniowania. W podręcznikach uwzględniono przede 
wszystkim niszczący i budujący charakter rzeźbotwórczej działalności człowieka, 
natomiast marginalnie potraktowano jego pośrednie oddziaływanie na pierwotną rzeźbę 
terenu. W przypadku znacznego rozproszenia w podręczniku wzmianek dość często 
odnoszą się one do tych samych typów antropogenicznych form rzeźby terenu. 
Sporadycznie poruszane są kwestie wieku i zaniku form, ich wzajemnych relacji i 
relacji z otoczeniem oraz problematyka antropogenicznych form kopalnych i 
subakwalnych. Także rzadko przedstawiana jest wtórna antropogeniczna transformacja 
rzeźby terenu, a zagadnienie rekultywacji terenów analizowane jest zwykle w 
kategoriach przyrodniczych. Niezwykle istotne zagadnienie, jakim jest ochrona form 
antropogenicznych, traktowano wybiórczo podobnie jak rozmiary morfotwórczej 
działalności człowieka. Ponadto wyniki analizy wskazują na celowość umieszczania w 
podręcznikach przeznaczonych do nauczania geografii w zakresie rozszerzonym 
odrębnego rozdziału poświęconego morfotwórczej działalności człowieka. Dobór treści 
do takiego rozdziału powinien odbywać się w wykorzystaniem następujących 
kryteriów:  
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- antropogeniczne formy rzeźby terenu są wynikiem postępu technicznego, 
niezależnie stopnia rozwoju danego społeczeństwa;  

- forma antropogeniczna dokumentuje proces morfologiczny wywołany ściśle 
określonym kierunkiem działalności gospodarczej;  

- wiek formy antropogenicznej wskazuje na czas podjęcia lub kontynuowania 
działalności gospodarczej na danym obszarze, bądź na zmianę jej charakteru; 

- morfometria i budowa formy antropogenicznej wskazują na predyspozycje 
środowiska przyrodniczego oraz rodzaj procesu morfologicznego, którego jest 
wynikiem; 

- koncentracja form równowiekowych dowodzi większego natężenia działalności 
gospodarczej na badanym obszarze w stosunku do terenów otaczających; 

- występowanie w obrębie dużych skupisk form antropogenicznych form kopalnych 
jest zazwyczaj efektem wtórnej antropogenicznej transformacji rzeźby terenu.  

 
 
 

SUMMARY 
 

      To study the role of a coursebook in shaping students’ knowledge of anthropogenic 
relief-forming processes a comparative analysis was undertaken. The research aimed at 
defining the factors which have influenced the contents of coursebooks for the last 35 
years, and at studying the ways anthropogenic relief-forming processes have been 
presented in the selected coursebooks. The author also wanted to see how 
anthropogenic forms have been defined as well as what changes have taken place in the 
ways coursebooks treat the issue of anthropogenic relief.      
      Both quantitative and qualitative analyses were based on Geography coursebooks 
commonly used at schools of the Kujawsko-Pomorski region in 1972-2004. The 
coursebooks selection was based on Bibliography of Geography Didactics [vol. I 
(1918-1974), vol. II (1974-1984) and vol. III (1985-1994)], articles in methodology 
magazines for Geography teachers, as well as the library collections of the Institute of 
Geography of the UMK and of the Laboratory of Didactics of the Department of Earth 
Sciences of the UMK. The analyses did not include the 18 coursebooks which were 
either written for vocational schools or which lacked the ministerial permission, issued 
by the Ministry of National Education and Sport, to be used at school. Altogether 487 
coursebooks were analyzed (95 coursebook titles with their 392 reissues). This number 
includes 157 coursebooks for primary school, 155 for grammar school, 129 for high 
school as well as 47 for both high comprehensive and vocational schools. As many as 
6190 mentions were considered, which included 7505 pieces of information on 
anthropogenic relief.    
      As the results of the analyses show, there is an indirect influence of the changes in 
the educational law on the number of the mentions on anthropogenic relief-forming 
processes. Moreover, both the number and the contents of these mentions have been 
strongly influenced by the scientific advances in geomorphology and by modern ideas 
in Geography teaching. The conclusions which can be drawn from the study include the 
following: 
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- for the entire period of 35 years geomorphologic terms have been included in 
geography coursebooks, although their number and range varied considerably;  

- the vocabulary is very rich although the range of some terms and notions need to 
be modified and specified;  

- the coursebooks generally refer to destructive and constructive influences of 
human activities on primeval relief while the indirect influence of that kind is 
treated marginally; 

- the notions, in most cases dispersed in the coursebook, refer to the same types of 
anthropogenic relief-forming processes; 

- the issues sporadically referred to include the following: age and wastage of the 
forms, form interrelations and their relations with the surrounding area, as well as 
fossil (buried) and sub-aqueous forms of anthropogenic type; 

- another issue rarely discussed is the retransformation of anthropogenic relief 
while land reclamation is generally presented as only a biological issue; 

- both anthropogenic relief protection and the range of human influence on relief 
changes is treated selectively. 

Additionally, analyses prove that including a separate chapter on anthropogenic relief-
forming processes within the enhanced versions of Geography coursebooks is a 
purposeful action.  
 
      
dr hab. Zbigniew Podgórski 
Pracownia Dydaktyki Geografii 
Instytut Geografii  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń  
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Podstawa programowa a jej interpretacja  
– na przykładzie treści krajobrazowych  

w podręcznikach do przyrody 
 

The programme basis and its interpretation  
– on the example of landscape contents in natural science textbooks 

 
 
 
 

WPROWADZENIE 
 
      Podstawa programowa kształcenia ogólnego (2002) jest dokumentem, który w 
sposób obligatoryjny określa treści nauczania przeznaczone do realizacji w zakresie 
poszczególnych przedmiotów, na wszystkich poziomach kształcenia. Zamieszczone w 
Podstawie programowej wytyczne sformułowano w postaci bardzo ogólnych haseł. 
Praktyczna realizacja tych haseł wymaga ich interpretacji i rozwinięcia, czyli zamiany 
na konkretne treści, wdrażane następnie na lekcjach danego przedmiotu. Wysoki 
stopień uogólnienia Podstawy programowej  umożliwia dużą swobodę przy 
uszczegóławianiu zawartych w niej zagadnień. Podręcznik szkolny stanowi szczególnie 
ważną formę interpretacji Podstawy programowej, zwłaszcza z punktu widzenia ucznia, 
dla którego jest on głównym źródłem wiedzy z poszczególnych dziedzin. Od doboru i 
ujęcia treści w podręczniku zależy więc, w dużej mierze, zakres wiadomości i 
umiejętności, które zdobędzie uczeń. Wybór podręcznika ma wpływ nie tylko na to jaki 
materiał nauczania zrealizuje na lekcjach nauczyciel, ma również znaczenie dla samej 
organizacji procesu kształcenia - na przykład zawarte w podręczniku zadania 
dydaktyczne mogą w pewnym stopniu sugerować nauczycielowi taki, a nie inny tok 
prowadzenia lekcji.  
      Podręcznik do przyrody odgrywa szczególną rolę w kształceniu, ze względu na 
specyfikę tego interdyscyplinarnego przedmiotu. Nauczyciele przyrody rekrutują się 
spośród biologów, geografów, chemików, fizyków oraz absolwentów innych 
kierunków. Można się spodziewać, że posiadana specjalizacja w pewnym stopniu 
rzutuje na sposób interpretacji i realizacji treści przyrodniczych. Dla geografa bliższe i 
łatwiejsze do wprowadzenia będą treści geograficzne, dla biologa biologiczne itd. W tej 
sytuacji mimo dostępu do różnorodnych źródeł wiedzy podręcznik, który rozwija hasła 
Podstawy programowej oraz integruje treści poszczególnych dziedzin przyrodniczych 
w całość, ma bardzo istotne znaczenie. Stanowi zarazem zbiór najistotniejszych 
informacji z zakresu przedmiotu, jak i gotową do wykorzystania koncepcję ujęcia treści 
kształcenia. 
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      W związku z pluralizmem podręcznikowym, który obowiązuje w polskim 
szkolnictwie od 1999 roku, obecnie na rynku dostępnych jest kilkanaście zestawów 
podręczników do przyrody dla klas IV – VI, przygotowanych przez różne zespoły 
autorskie i wydawnictwa.  
      W niniejszym artykule przedstawiona zostanie charakterystyka porównawcza 
podręczników szkolnych pod kątem doboru i ujęcia treści związanych z krajobrazem. 
Treści te stanowią bowiem zasadniczą część zagadnień geograficznych realizowanych 
w ramach trzyletniego cyklu nauczania przyrody. Zdobyte na tym etapie doświadczenia 
stanowić mają bazę dla poznawania przestrzeni geograficznej w szerszej skali. Analizie 
poddano 16 zestawów podręczników do przyrody dla klas IV-VI, co stanowi w sumie 
48 pozycji książkowych. Pod uwagę wzięto wyłącznie te rozdziały podręczników, 
których treści nawiązywały do krajobrazu w sposób zamierzony przez autorów. 
Natomiast z analizy wyłączono te rozdziały, w których zawarto charakterystykę 
elementów środowiska, ale bez podporządkowania tych treści tematyce krajobrazowej 
oraz wszystkie rozdziały zawierające zagadnienia nie mające związku z krajobrazem. 
W niniejszym opracowaniu autorka, ze względów technicznych, posługuje się 
numeracją podręczników, nadając im oznaczenia od P1 do P16, przy czym każdy symbol 
oznacza nie pojedynczy podręcznik, ale cały zestaw podręczników do przyrody dla klas 
I – III danego wydawnictwa. Pełne noty bibliograficzne analizowanych podręczników 
znajdują się w zestawieniu materiału badawczego (Zał. 1 – patrz str.: 144-145). 
     Podręczniki do przyrody zbadano pod kątem: 

- ilościowego udziału treści krajobrazowych w stosunku do wszystkich treści 
przyrodniczych zawartych w danym podręczniku; 

- doboru treści krajobrazowych; 
- układów treści zastosowanych przez autorów; 
- sposobu integracji treści krajobrazowych z pozostałymi treściami 

przyrodniczymi w podręczniku. 
      Podstawa programowa (2002) zawiera niżej przedstawione treści związane z 
krajobrazem, których realizacja jest wymagana w ciągu trzech lat nauczania przyrody. 

1. Krajobraz najbliższej okolicy – obserwacje i opisy: 
a) składniki naturalnego krajobrazu, 
b) sposoby zagospodarowania obszaru, 
c) ludzie i kultura, 
d) zależność życia ludzi od czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych. 

2. Krajobrazy nizinne, wyżynne i górskie: 
a) środowisko i jego zagospodarowanie (na przykładzie wybranych krajobrazów 

Polski), 
b) krajobrazy naturalne i przekształcone przez człowieka, 
c) przykłady pozytywnego i negatywnego zagospodarowania przestrzeni, 
d) krainy Polski. 

3. Wybrane krajobrazy świata: 
a) lądy i kontynenty, 
b) oceany. 

      Powyższe zestawienie pokazuje, że cały materiał nauczania dotyczący krajobrazu, 
przeznaczony do realizacji w ciągu trzech lat nauki przyrody, jest z założenia 
podzielony na trzy odrębne części. W każdej z nich treści krajobrazowe omawia się w 
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innej skali przestrzennej. Zagadnienia zawarte w pierwszej części ogniskują się wokół 
krajobrazu najbliższej okolicy. Na tym etapie wprowadza się i objaśnia pojęcie 
krajobrazu. Druga część materiału nauczania wprowadza podział krajobrazów Polski, 
który omawia się na konkretnych przykładach. Ostatnia – trzecia część, zakłada 
poznawanie krajobrazów świata. Taki porządek treści jest uzasadniony względami 
rozwoju psychofizycznego dziecka i nawiązuje do zasady nauczania od tego co bliskie 
uczniowi do tego co odległe. Koncepcja edukacji krajobrazowej jest zgodna z 
podejściem stosowanym od dziesięcioleci w polskiej dydaktyce geografii, w zakresie 
budowania systemu pojęć geograficznych. 
      W podręcznikach szkolnych do przyrody na ogół zachowana jest, sugerowana przez 
Podstawę programową, kolejność wprowadzania treści dotyczących krajobrazu. 
Natomiast zakres i sposób ich realizacji jest bardzo zróżnicowany. 
 
 

UDZIAŁ TREŚCI KRAJOBRAZOWYCH W PODRĘCZNIKACH DO PRZYRODY 
 
      Przed przystąpieniem do analizy jakościowej treści podręczników z zakresu 
przyrody oszacowano, jaką ich część stanowi tematyka dotycząca krajobrazu. Wyniki 
badania przedstawia tabela 1. 

 
Tab. 1. Udział treści krajobrazowych w podręcznikach z zakresu przyrody 

Zestaw 
podręczników 

Ilość stron 
ogółem 

Ilość stron 
zawierających 

treści krajobrazowe 

Udział treści 
krajobrazowych  

w całości 
podręcznika 

[%] 
P1 726 272 37,5 
P2* 492 121 24,5 
P3 603 59 10,0 
P4* 435 97 22,0 
P5 533 169 32,0 
P6* 576 134 23,0 
P7* 501 159 32,0 
P8* 596 177 30,0 
P9 583 80 14,0 
P10 494 115 23,0 
P11** 501 176 35,0 
P12 653 129 20,0 
P13 564 119 21,0 
P14 557 55 10,0 
P15 715 80 11,0 
P16 648 368 57,0 

  * podręcznik większego formatu 
** jeden podręcznik w zestawie większego formatu 

 

      Zawartość treści krajobrazowych w poszczególnych pozycjach waha się w dużych 
granicach, bo od 55 do 368 stron, co stanowi od 10 % do 57 % objętości podręcznika. 
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Przeciętnie 20 – 30 % treści podręcznika związane jest z krajobrazem. Podręcznik P16 
różni się zdecydowanie od pozostałych pod względem udziału treści krajobrazowych, 
bo ich zawartość stanowi aż 57 %. Tak wysoki udział, wynika z bardzo specyficznej 
konstrukcji tej książki, w której wszystkie treści są umiejętnie zintegrowane i właściwie 
nie ma rozdziałów poświęconych wyłącznie analizie krajobrazów. Treści krajobrazowe 
stanowią raczej pewną oś, wokół której ogniskują się pozostałe elementy wiedzy o 
zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku geograficznym, dlatego nie ma 
możliwości wyselekcjonowania  ich z tej zwartej, połączonej logicznie całości. Z tego 
powodu odsetek treści krajobrazowych w opisywanym podręczniku jest w pewnym 
stopniu zawyżony. Jednakże nawet gdyby pominąć tę szczególną pozycję, to 
zróżnicowanie pozostałych podręczników pod względem ilościowej zawartości treści 
dotyczących krajobrazu i tak jest znaczne. Mimo, że ilość treści w podręczniku, nie ma 
decydującego wpływu na jakość kształtowania pojęcia krajobrazu, to w znacznej 
mierze wpływa na zakres wiadomości o krajobrazie, które zdobędzie uczeń. 
 
 

REALIZACJA BLOKU TEMATYCZNEGO „KRAJOBRAZ NAJBLIŻSZEJ OKOLICY” 
W PODRĘCZNIKACH DO PRZYRODY 

 
      Pierwszy z etapów kształtowania pojęć związanych z krajobrazem powinien, 
według Podstawy programowej, opierać się na obserwacjach najbliższej okolicy, czyli 
środowiska dobrze znanego uczniowi. Na podstawie otoczenia bliskiego dziecku należy 
wprowadzać elementarne pojęcia związane z krajobrazem. Na ich bazie pojęcia 
powinny być rozwijane, a zakres poznawanych krajobrazów rozszerzany, najpierw o 
przykłady z Polski, później ze świata. Zdobyte na tym etapie wiadomości i umiejętności  
dają podstawy dla dalszej nauki o krajobrazie. Od zakresu i poprawności tych podstaw 
w dużej mierze zależą efekty całej edukacji krajobrazowej.   
      W realizacji działu tematycznego „Krajobraz najbliższej okolicy” szczególnie 
widoczne są różnice w sposobach interpretacji haseł Podstawy programowej przez 
poszczególnych autorów. W części podręczników treści dotyczące najbliższego 
otoczenia są jedynie zasygnalizowane, w innych ujęte obszerniej, w niektórych 
pozycjach w ogóle nie porusza się tej tematyki. 
      Specyfika przyrody, jako przedmiotu interdyscyplinarnego powoduje, że stosowana 
w podręcznikach terminologia zawiera pojęcia z różnych dziedzin. Sposób rozumienia i 
używania przez autorów niektórych spośród tych pojęć bywa różny. Różnice te dotyczą 
w szczególności takich pojęć jak: środowisko, przyroda i krajobraz. Brakuje ustalenia 
wyraźnej granicy i wyjaśnienia różnic między poszczególnymi pojęciami. Czasami są 
one stosowane zamiennie, albo występują jako pojęcia rozdzielne, ale otrzymują 
podobne objaśnienia np.: wymienione w podręczniku elementy krajobrazu i środowiska 
są identyczne. To zróżnicowanie terminologii przenosi się także na prezentację treści w 
podręcznikach. W przypadku tematów związanych z najbliższym otoczeniem, 
poszczególni autorzy realizują je w różnym ujęciu: krajobrazowym, środowiskowym, 
przyrodniczym a nawet ekosystemowym. 
      Za ujęcie krajobrazowe treści, autorka uważa takie podejście, kiedy w podręczniku, 
w rozdziale dotyczącym najbliższej okolicy, wyraźnie nawiązuje się do krajobrazu, 
omawiając jego podstawowe elementy, zależności zachodzące między nimi, wpływ 
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człowieka na krajobraz itd. O ujęciu środowiskowym, przyrodniczym czy 
ekosystemowym mówić można wtedy, kiedy te same treści odnoszone są nie do 
krajobrazu, a do wymienionych wyżej pojęć. Taki brak jednoznaczności w sferze 
pojęciowej prowadzić może do różnego rozumienia tych samych terminów przez 
uczniów posługujących się poszczególnymi podręcznikami oraz nieumiejętności 
rozgraniczenia poszczególnych z  nich. 
      Zakres treści dotyczących najbliższego otoczenia, zawartych w poszczególnych 
podręcznikach, jest różny. Najczęściej w omawianym dziale zamieszczone jest 
objaśnienie pojęcia krajobraz, prezentacja jego głównych elementów, czasami również 
typy krajobrazu wyróżnione na podstawie stopnia i sposobu przekształcenia przestrzeni. 
W niektórych pozycjach treści te są przedstawione bardzo syntetycznie (rozdział 
zawiera 1 – 2 strony), w innych charakterystyka składników oraz typów krajobrazu jest 
bardziej szczegółowa i poparta wieloma przykładami. W rozdziale dotyczącym 
najbliższej okolicy zawarte bywają także podstawowe informacje dotyczące: skali, 
planu, mapy, obserwacji widnokręgu, określania kierunków i wysokości, a także 
głównych form ochrony przyrody. Często rozdziały dotyczące najbliższej okolicy 
przedstawiają również przykłady działalności człowieka w krajobrazie. 
      Autorzy poszczególnych podręczników eksponują różne treści, jako szczególnie 
istotne dla kształtowania pojęć związanych z krajobrazem.  W podręczniku P5, w dziale 
„Poznajemy  nasze otoczenie” bardzo obszernie opisano czynniki kształtujące 
krajobraz. W podręczniku P3 przedstawiono wskazówki do obserwacji elementów 
krajobrazu związanych z wodą, inne składniki zostały pominięte. W podręczniku P15 
przedstawiono interesujący schemat do interpretacji form rzeźby w najbliższej okolicy, 
natomiast pozostałe informacje związane z najbliższym otoczeniem rozmieszczone są 
w kilku innych działach tematycznych. 
      Z uwagi na uniwersalny charakter podręczników, które są przeznaczone do użytku 
w całym kraju, nie mogą one zwierać szczegółowych informacji dotyczących miejsca 
zamieszkania konkretnego ucznia. Z tego powodu zawarte w podręcznikach informacje, 
dotyczące działu „Krajobraz najbliższej okolicy” są na ogół dość ogólne. Na tym tle na 
uwagę zasługuje podręcznik P1, w którym na przykładzie wybranego obszaru, poprzez 
odpowiednio dobrane zadania dydaktyczne przedstawiono, w jaki sposób dokonać 
można obserwacji i opisu krajobrazu w dowolnym miejscu. Do zamieszczonych w 
podręczniku wskazówek dołączono fragmenty realistycznych opracowań 
przygotowanych przez uczniów. Nieco podobną koncepcję, przyjęli autorzy 
podręcznika P13. Po bardzo obszernym, ale ogólnym rozdziale, którego tytuł i układ 
ściśle nawiązują do Podstawy programowej, znajdują się wytyczne do przeprowadzenia 
obserwacji terenowych środowiska w najbliższym otoczeniu. Obserwacje te powinny 
stanowić podsumowanie i praktyczną weryfikację wiadomości teoretycznych 
zdobytych podczas pracy z książką. Natomiast w podręczniku P14, w charakterze 
podsumowania działu, zaproponowano grę dydaktyczną pt.: Czego nauczyliśmy się o 
krajobrazie naszej okolicy?”, zawierającą uniwersalną listę pytań dotyczących 
najbliższego otoczenia, nadającą się do wykorzystania bez względu na miejsce 
zamieszkania uczniów. 
      Na podstawie przytoczonych przykładów wyraźnie widać, że interpretacje 
fragmentu Podstawy programowej, dotyczącego krajobrazu najbliższej okolicy, są 
bardzo zróżnicowane.  Badania dowodzą, że tylko w niewielkiej części podręczników 
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autorzy rozpoczynają świadome kształtowanie pojęć związanych z krajobrazem od 
otoczenia bliskiego uczniowi, co daje podstawy do przeprowadzenia pełnego, zgodnego 
z Podstawą programową, trzystopniowego cyklu edukacji krajobrazowej. W innych 
podręcznikach autorzy, realizując treści dotyczące najbliższej okolicy, nie nawiązują do 
krajobrazu, a tym samym pomijają podstawowy etap kształtowania tego pojęcia. 
      Cechą wspólną większości dostępnych podręczników jest poziom, na którym 
wprowadza się tematykę związaną z najbliższą okolicą, czyli klasa IV. Jedynie w 
podręczniku P3 rozdział poświęcony bliskiemu otoczeniu pt.: „Spójrz dookoła siebie” 
jest zaplanowany na klasę V. 
 

KRAJOBRAZY POLSKI W PODRĘCZNIKACH DO PRZYRODY 
 

      Bardzo wiele różnic występuje także w realizacji kolejnej części Podstawy 
programowej, dotyczącej krajobrazów Polski. Treści te umieszczają autorzy w 
podręcznikach do IV lub V klasy. Dobór obszarów oraz zakres i ujęcie ich 
charakterystyki są różnorodne. W niektórych podręcznikach podano pojedyncze 
przykłady krain geograficznych, należących do poszczególnych pasów ukształtowania 
powierzchni w naszym kraju (nazywanych też pasami krajobrazowymi). W innych 
pozycjach znajduje się po kilka przykładów, a w nielicznych przedstawiono prawie 
wszystkie większe krainy geograficzne Polski. Szczegółowość opisów dotyczących 
prezentowanych obszarów jest zmienna. W części podręczników opisy są bardzo 
wyczerpujące, oprócz charakterystyki przyrodniczej zawierają także informacje 
dotyczące gospodarowania człowieka na danym terenie, przekształceń środowiska i  
jego ochrony, prezentowane są także główne ośrodki miejskie występujące na 
opisywanym obszarze. Inne podręczniki zawierają dość pobieżne, skrócone opisy 
wybranych krain, czasem dotyczące wyłącznie warunków przyrodniczych na danym 
terenie. Różna jest kolejność prezentacji treści dotyczących krajobrazów Polski. 
Zazwyczaj w porządku od morza do gór lub odwrotnie. W podręczniku P7 najpierw, w 
dużym skrócie, omówiono wszystkie krainy geograficzne (nazywane tutaj również 
regionami geograficznymi) według pasów ukształtowania powierzchni. W dalszej 
kolejności następuje charakterystyka bardzo szczegółowa, ale już tylko wybranych 
krajobrazów w podziale na naturalne i przekształcone przez człowieka. Do opisów 
krajobrazów naturalnych dobrano fragmenty krain geograficznych, pozostające pod 
ochroną – głównie parki narodowe: Białowieski, Woliński, Ojcowski, Tatrzański. Dość 
nietypowo dobrano też przykłady krajobrazów przekształconych, zwłaszcza rolniczych, 
są to Kujawy i Równina Łowicko – Błońska. W innych podręcznikach zazwyczaj, jako 
typowe regiony rolnicze autorzy prezentują Nizinę Śląską i Wyżynę Lubelską. Również 
w podręczniku P7, na przykładzie Łodzi, w interesujący sposób przedstawiono etapy 
powstawania miasta. W tej samej pozycji zamieszczono także najbogatszą 
charakterystykę różnych ośrodków miejskich w Polsce. 
      W podręczniku P12 przy opisie pasów krajobrazowych Polski pominięto pas 
pojezierzy mimo, że jego charakter jest przecież wyjątkowo specyficzny i wydawałoby 
się, że zasługuje na wyeksponowanie.  
      W podręczniku P3 dominują treści dotyczące wody w środowisku i dotyczy to także 
krajobrazu. Przedstawiono wyłącznie te krajobrazy, w których woda stanowi element 
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zasadniczy (krajobraz nadmorski i mazurski) oraz zaprezentowano efekty pracy wody 
w innych krajobrazach. 
      Ciekawe i niekonwencjonalne jest ujęcie treści dotyczących krain geograficznych 
Polski w podręczniku P16. Dział dotyczący wybranych obszarów kraju jest poprzedzony 
obszernym wstępem dotyczącym Polski jako ojczyzny. Zamieszczone w tej części 
informacje nie mają charakteru wyłącznie przyrodniczego, są tutaj również teksty 
literackie, reprodukcje dzieł malarskich, odwołania do historii naszego kraju. Przy 
charakterystyce regionów Polski wyeksponowano istotne cechy środowiska 
poszczególnych obszarów, ale zamieszczono także szereg informacji dodatkowych np. 
przy opisie Wielkopolski podane są informacje o specyficznym środowisku pola 
uprawnego, glebie, organizmach w niej żyjących i zależnościach, które zachodzą 
między nimi. Przy charakterystyce pojezierzy poświęcono dużo miejsca roli lodowca w 
kształtowaniu krajobrazu Polski, opisowi obszarów nadmorskich towarzyszy historia 
powstania Bałtyku, informacje o powstawaniu wiatru, czy szlaku bursztynowym, który 
w przeszłości wiódł przez nasz kraj. Takich przykładów, bardzo dobrej integracji treści 
z zakresu różnych dziedzin, logicznego ich łączenia i porządku można w tym 
podręczniku znaleźć więcej. 
      W nietypowy i bardzo minimalistyczny  sposób potraktowano tematykę 
krajobrazów Polski w podręczniku P4. W tej pozycji po ogólnym wstępie, 
zawierającym krótką charakterystykę podstawowych rodzajów krain geograficznych 
występujących w naszym kraju (nizin, wyżyn, pojezierzy, gór), zamieszczono małe 
fragmenty relacji z pobytu w wybranych obszarach Polski. Zawarte w opisach 
charakterystyczne cechy krajobrazu, mają pomóc uczniom czytającym podręcznik 
samodzielnie zidentyfikować te obszary. 
      Oryginalną koncepcję ujęcia treści dotyczących krajobrazów Polski zastosowano w 
podręczniku P1. Wybrane krainy geograficzne Polski (z pasa nizin, wyżyn, gór) są 
opisywane na tle krain Europy, co sprzyja dostrzeganiu podobieństw i związków świata 
przyrodniczego w skali kontynentu. 
      Zazwyczaj opisy krain geograficznych Polski tworzą zwarty blok tematyczny, ale są 
i takie podręczniki (np. P9), gdzie opisy pojedynczych krain są poprzeplatane 
informacjami z zupełnie innych dziedzin, co przeszkadza w ukształtowaniu 
całościowego obrazu kraju. Autorzy poszczególnych podręczników kładą nacisk na 
różne aspekty krajobrazu. W jednych pozycjach zwrócono szczególną uwagę na 
współzależności między elementami krajobrazu, w innych wyeksponowano czynniki, 
które wpłynęły na jego fizjonomię, w kolejnych podkreślono cechy krajobrazu, albo 
specyfikę świata roślin i zwierząt, czy też działalności  człowieka na danym obszarze. 
Właściwie niemal w każdym z dostępnych podręczników autorzy przyjęli inną 
koncepcję prezentacji treści dotyczących krajobrazów Polski, zarówno pod względem 
wyboru treści, ich ilości i sposobu wkomponowania w inne treści z przyrody. Biorąc 
pod uwagę wszystkie opisane różnice należy stwierdzić, że obraz Polski, który uzyskają 
uczniowie na podstawie poszczególnych podręczników, będzie trudny do porównania. 
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KRAJOBRAZY ŚWIATA W PODRĘCZNIKACH DO PRZYRODY 
 
      Trzeci etap edukacji krajobrazowej, przewidzianej przez Podstawę programową, 
dotyczy krajobrazów świata – kontynentów i oceanów. W podręcznikowych 
interpretacjach tych treści kształcenia także występuje wiele różnic. Wiadomości z 
zakresu krajobrazów świata są zazwyczaj przeznaczone do realizacji w klasie V lub VI. 
W ujęciu tych treści można wyodrębnić dwa główne nurty, w części podręczników 
charakteryzuje się je według stref krajobrazowych (klimatycznych), druga grupa 
podręczników zawiera opisy poszczególnych kontynentów. Oczywiście charakterystyki 
szczegółowe konkretnych krajobrazów w poszczególnych pozycjach bardzo się różnią 
pod względem doboru, ilości i ułożenia treści. W niektórych podręcznikach opisy 
wybranych obszarów świata są poprzedzone informacjami dotyczącymi oświetlenia 
Ziemi, strefowości klimatów, czasami także czynników wpływających na różnorodność 
krajobrazów. W podręczniku P14 w rozdziale o krajobrazach są także wiadomości na 
temat położenia Ziemi w Układzie Słonecznym i jej ruchów. 
      Szczegółowość opisów krajobrazów na świecie jest zróżnicowana. Niektórzy 
autorzy ograniczają się wyłącznie do charakterystyki przyrodniczej obszarów, czasem 
bardziej eksponowane są treści dotyczące życia organicznego, czy klimatu na danym 
terenie aniżeli cechy krajobrazu (P4, P7). W części podręczników mniej lub bardziej 
obszernie opisano działalność człowieka i jej zależność od warunków panujących w 
danym pasie krajobrazowym, w innych podręcznikach nie ma żadnych informacji na 
ten temat, lub znajdują się w opisach tylko niektórych obszarów. 
      Dobór przykładowych obszarów do charakterystyki krajobrazowej bywa różny np. 
strefę równikową autorzy przedstawiają na przykładzie Kotliny Kongo albo Niziny 
Amazonki. W części podręczników ukazany jest tylko jeden - wzorcowy dla każdej 
strefy krajobrazowej obszar, w innych takich obszarów opisuje się więcej. W 
podręczniku P12 zestawienie stref krajobrazowych jest niepełne – przy charakterystyce 
pominięto sawannę, strefę umiarkowaną (zarówno step, jak obszar lasów liściastych i 
mieszanych) oraz pustynię lodową. Niekompletny zestaw krajobrazów strefowych 
zamieszczono także w podręczniku P3.  Strefę umiarkowaną lasów liściastych i 
mieszanych (może ze względu na jej znaczne przekształcenie) pominięto również w 
innych podręcznikach (P11, P8). 
      W części podręczników wyróżniono oprócz krajobrazów strefowych także 
astrefowe. Najczęściej jedynym podawanym przykładem krajobrazu astrefowego jest 
krajobraz górski. Wyjątek stanowi podręcznik P4, gdzie wskazano także krajobrazy 
powstałe na skutek oddziaływania innych czynników zakłócających strefowość, takich 
jak: występowanie wulkanów, jezior i działalność człowieka. W podręczniku P5, oprócz 
ukształtowania powierzchni, również odległość od morza określono, jako czynnik 
zaburzający strefowość. 
      O krajobrazach przekształconych przez człowieka (zwanych niekiedy kulturowymi) 
są informacje w sporej części podręczników, nie określa się ich jednak astrefowymi. 
Autorzy wyróżniają zazwyczaj trzy grupy krajobrazów przekształconych: rolnicze, 
miejskie i przemysłowe i opisują je na pojedynczych lub wielu przykładach, 
pochodzących z różnych części świata. 
      Nietypowo przedstawione są treści dotyczące krajobrazów świata w podręczniku 
P1. Zawiera on prezentacje poszczególnych kontynentów, na które składa się 
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charakterystyka ogólna (położenia, ukształtowania powierzchni, linii brzegowej i 
innych cech) oraz opis wyróżniających się krajobrazów na danym kontynencie. Przy 
Europie i Azji krajobrazy wyodrębniono ze względu na ukształtowanie powierzchni 
(nizinne, wyżynne, górskie) a na przykład w Afryce ze względu na charakterystyczne 
formacje roślinne. 
      Wyróżniającym się pod względem koncepcji ujęcia treści jest także podręcznik P7, 
w którym krajobrazy Ziemi przedstawiono w dwojaki sposób: najpierw opisano 
krajobrazy nizin, wyżyn i gór na świecie opierając się na przykładach z różnych 
kontynentów (w tej części jest sporo informacji o działalności człowieka), następnie 
scharakteryzowano strefy krajobrazowe, ale wyłącznie pod kątem klimatu, roślinności i 
zwierząt. 
      W podręczniku P15 przy opisach krajobrazów, połączono strefy według 
występujących w nich formacji roślinnych, przedstawiając: krajobrazy leśne, trawiaste, 
czy pustynne. Taki sposób prezentacji krajobrazów nieco utrudnia ukształtowanie 
wyobrażenia faktycznego układu stref.  
      Jeszcze inną koncepcję ujęcia tematyki krajobrazów świata zastosowali autorzy 
podręcznika P9, którzy nie omawiają pasów krajobrazu, tylko wybrane typy krajobrazu 
z różnych części Ziemi (śródziemnomorski, wysokogórski, lasu równikowego, różne 
krajobrazy Syberii, ekosystemów trawiastych oraz pustyni w klimacie gorącym). Dobór 
i kolejność przedstawienia przykładów krajobrazu w tym podręczniku, raczej nie 
pozwolą na ukształtowanie pojęcia strefowości krajobrazowej świata. 
      Na uwagę zasługuje oryginalny sposób prezentacji treści w podręczniku P16. 
Autorzy zamieścili w nim obszerne charakterystyki wszystkich kontynentów. Nie jest 
to ujęcie krajobrazowe, chociaż pojęcie krajobrazu  i jego opisy występują w tekście. 
Wszelkie zagadnienia ukazane są w tym podręczniku w sposób bardzo przekrojowy, 
integrując treści z wielu dziedzin (oprócz przyrodniczych, także historyczne, literackie, 
a nawet etyczne). Charakteryzując Syberię autorzy podręcznika poruszyli tematy: 
zróżnicowania ukształtowania powierzchni, formacji roślinnych, budowy lasu i 
gatunków drzew, warunków klimatycznych w różnych częściach krainy, rzek, 
charakterystycznej fauny, wulkanów, bogactw mineralnych i pierwiastków 
chemicznych, górnictwa węglowego, cech i wykorzystania różnych odmian węgla, 
zagłady jeziora Aralskiego, a nawet zsyłek Polaków na katorgę. Inne obszary Ziemi 
zostały przedstawione w podobnie kompleksowy sposób. 
      Jak w przypadku dwóch pierwszych części Podstawy programowej, dotyczących 
krajobrazu najbliższej okolicy i krajobrazów Polski, tak i część poświęcona 
krajobrazom na świecie jest w bardzo różny sposób zinterpretowana przez 
poszczególne zespoły autorskie. Zakładając, że podręcznik miałby stanowić jedyne 
źródło wiedzy ucznia o krajobrazach świata należy stwierdzić, iż zakres tej wiedzy, 
zdobytej na podstawie konkretnych podręczników, będzie się znacznie różnić. 

 
 
UKŁADY TREŚCI KRAJOBRAZOWYCH W PODRĘCZNIKACH DO PRZYRODY 

 
        Istotną cechą podręcznika jest nie tylko dobór zawartych w nim treści, ale także ich 

układ. Sposób prezentacji treści ma wpływ na jej rozumienie przez ucznia, ale może 
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także stanowić istotny czynnik wzmagający (lub ograniczający) zainteresowanie i 
motywację ucznia do poznawania zawartych w nim treści. 
      W analizie układów treści wykorzystano kryterium sposobu jej organizacji (Piskorz 
1979a, 1997), ponieważ pod tym względem istnieje duże zróżnicowanie w 
poszczególnych podręcznikach. Sprzyja temu interdyscyplinarny charakter 
podręczników do przyrody. Nawet w obrębie jednej książki występuje zazwyczaj  kilka 
różnych układów treści, od minimum 2 nawet do 7. Poszczególne rozdziały 
podręczników, a czasem nawet ich części bywają przedstawiane w innym ujęciu. 
Zróżnicowanie sposobów organizacji treści jest tak znaczne, że istniejące klasyfikacje 
układów treści okazały się niewystarczające. Autorka niniejszego opracowania 
wyróżniła więc dodatkowe ich typy. W sumie we wszystkich podręcznikach 
wykorzystano 11 różnych sposobów organizacji treści.  Pełne ich zestawienie zawiera 
tabela 2 (układy treści dotyczą tylko tych rozdziałów, które odnoszą się do krajobrazu). 

 
Tab. 2. Układy treści krajobrazowych w podręcznikach do przyrody 

Zestaw 
podręczników P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16

D                 
Di                 
E                 
Pg                 
Pt                 
Pr                 

PPt                 
S                 

Sch                 
Sp                 

U
kł

ad
y 

tr
eś

ci
 

W                 
 

D – dominantowy  
Di – dialogowy 
E – egzemplaryczny 
Pg – przeglądowy 

 

 

Pt – pytaniowy 
Pr – problemowy 
PPt – przeglądowo-pytaniowy  
S – strukturalny 

 

 

Sch – schematyczny 
Sp – sprawozdawczy 
W – wycieczkowy 

   
      Najczęściej stosowanym w podręcznikach układem treści, zwłaszcza w częściach 
dotyczących charakterystyki krain geograficznych Polski oraz krajobrazów świata, jest 
układ przeglądowy (Rodzoś 2002). W poszczególnych rozdziałach zawarto 
najistotniejsze informacje dotyczące cech przyrodniczych, czasem również społeczno-
gospodarczych, opisywanych obszarów. W tym układzie nie eksponuje się w sposób 
zdecydowany najistotniejszych cech danego regionu, wszystkie informacje mają 
podobny ciężar gatunkowy.  
      Drugim spotykanym powszechnie w podręcznikach jest układ strukturalny, którego 
istotą jest budowanie spójnych struktur wiedzy, a przedstawiany system pojęć, 
prawidłowości  i teorii ma charakter hierarchiczny (Piskorz 1979). Elementy układu 
strukturalnego występują na ogół w tych częściach podręcznika, w których opisano 
czynniki kształtujące krajobraz, albo opisujących zależności zachodzące w krajobrazie 
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      Dość często w podręcznikach występuje typ układu treści, nazwany przez autorkę 
przeglądowo – pytaniowym. Do tego układu zaliczono fragmenty podręczników, w 
których opisy charakteryzowanych obszarów przeplecione są pytaniami do ucznia. Taki 
układ treści posiada pozytywne cechy układu pytaniowego (Piskorz 1979a), ponieważ 
zakłada pewną samodzielność ucznia w kształtowaniu pojęć, a jednocześnie zapobiega 
powstawaniu w nich nieścisłości, bo najważniejsze informacje podają autorzy.  
      W układzie dominantowym wydobywa się zagadnienie centralne, dotyczące danego 
obszaru, wokół niego zaś ogniskują się treści poboczne, tworzące obudowę 
przyczynowo - skutkową  (Piskorz 1979a; Rodzoś 2002). Mimo, że układ dominantowy 
doskonale nadaje się do charakterystyki krajobrazów Polski i świata to występuje on 
tylko w części podręczników i dotyczy jedynie niektórych rozdziałów. W większości 
podręczników, mimo prezentacji cech przewodnich opisywanych obszarów, 
niedostatecznie podkreślono powiązania między poszczególnymi elementami 
środowiska przyrodniczego oraz między środowiskiem, a działalnością człowieka. 
Autorzy w dużej mierze ograniczają się do przedstawienia faktów bez wnikliwego ich 
uzasadnienia.  
      Oprócz wyżej opisanych układów treści w podręcznikach do przyrody występują 
jeszcze inne, jednak zdecydowanie rzadziej, np.: egzemplaryczny, schematyczny, 
pytaniowy, problemowy i wycieczkowy (Piskorz 1979a; Rodzoś 2002) oraz 
wyróżnione przez autorkę układy nie występujące w dotychczasowych klasyfikacjach 
układy np.: dialogowy i sprawozdawczy. Te nowe układy treści nawiązują do 
nowoczesnych tendencji w przekazie informacji, angażując adresata do odbioru w 
sposób aktywny. Układ dialogowy polega na przedstawieniu treści w formie rozmowy 
dwóch osób. Taki sposób prezentacji pozwala uczniowi stać się  uczestnikiem 
przedstawianych wydarzeń, a podręcznik staje się w takiej sytuacji ciekawym 
opowiadaniem, które wiedzę przekazuje niejako „przy okazji”. Układ sprawozdawczy, 
dotyczy tych części podręcznika, w których informacje są przekazywane w postaci 
relacji osób biorących udział w pewnych wydarzeniach. W przypadku tego układu 
treści specyficzny sposób prezentacji wzmacnia przekaz informacji, poprzez 
emocjonalne zaangażowanie ucznia, co powinno sprzyjać lepszemu utrwalaniu 
wiadomości zawartych w podręczniku. 
      Na szczególną uwagę zasługuje także wycieczkowy układ treści (Rodzoś 2002). 
Ten sposób prezentacji nie jest stosowany na większą skalę, dotyczy zazwyczaj 
pojedynczych rozdziałów podręczników lub tylko ich części. W układzie 
wycieczkowym opis krajobrazów przyjmuje charakter wyobrażonej wędrówki. Autorzy 
„przemieszczają” się wraz z uczniem po pewnej trasie, przedstawiając cechy fizyczno-
geograficzne, czy gospodarcze kolejno zwiedzanych terenów, miejscowości, obiektów. 
Zastosowanie układu wycieczkowego sprzyja emocjonalnemu zaangażowaniu ucznia w 
proces zdobywania wiedzy i może mieć pozytywny wpływ na kształtowanie wyobrażeń 
poszczególnych krajobrazów.  
      Tak duże urozmaicenie w zakresie stosowanych układów treści, nawet w obrębie 
jednego podręcznika, wynika prawdopodobnie z tego, że autorzy starają się 
maksymalnie uatrakcyjnić prezentowane treści, aby bardziej przyciągnąć uwagę ucznia. 
Dzięki temu proces zdobywania wiedzy i kształtowania pojęć ma szansę stać się 
bardziej interesujący, przez co efekty uczenia się również będą lepsze. Niemniej jednak 
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faktycznej efektywności poszczególnych sposobów organizacji treści w procesie 
kształcenia nie badano. 

 
INTEGRACJA TREŚCI KRAJOBRAZOWYCH Z POZOSTAŁYMI TREŚCIAMI PRZYRODNICZYMI 

W PODRĘCZNIKU 
 
      Przy badaniu podręczników brano pod uwagę nie tylko ich zawartość treściową, ale 
oceniano również wkomponowanie zagadnień krajobrazowych w pozostałe treści 
przyrodnicze oraz konsekwencję w stosowaniu terminologii i jej utrwalaniu. 
Szczegółowa analiza pozwala stwierdzić, że w 9 spośród 16 badanych podręczników 
autorzy realizują przemyślaną, planową koncepcję edukacji krajobrazowej. Treści 
dotyczące krajobrazu są w tych podręcznikach logicznie ułożone, połączone w większe 
porcje, spójne tematycznie, zilustrowane odpowiednio dobranymi przykładami. 
Autorzy wydzielili bloki tematyczne dotyczące krajobrazu w pewną całość, co pozwala 
na systematyczne, powiązane logicznie wprowadzanie szczegółowych pojęć 
składających się na krajobraz. Konsekwentnie stosowana terminologia sprzyja 
rozumieniu i zapamiętywaniu treści. Nie jest to jednak regułą. Podkreślane wyżej 
walory posiada tylko około połowa podręczników do przyrody. W pozostałych 
pozycjach mimo, że treści krajobrazowe są obecne, ich dobór i kompozycja wskazują 
na to, że autorzy nie znaleźli trafnego sposobu na ich uporządkowanie. Wadą tych 
podręczników jest to, że zagadnienia z zakresu przedmiotów macierzystych (geografii, 
biologii, fizyki i chemii) są przemieszane bez dbałości o konsekwencję, logiczny 
porządek i związek między poszczególnymi partiami treści. Zagadnienia dotyczące 
krajobrazu występują wielokrotnie, w różnych częściach podręcznika co sprawia 
wrażenie bezładu. Często określenia krajobraz i środowisko stosowane są zamiennie, co 
wprowadzać może niepewność co do znaczenia i zakresu obu pojęć. Podręczniki te 
stanowią przykład złego rozumienia idei integracji treści w ramach przedmiotu 
przyroda. Zamiast tworzyć spójny, całościowy system wiedzy, wprowadzają chaos 
pojęciowy, utrudniając uczniowi rozumienie zależności, związków, zjawisk 
zachodzących w środowisku geograficznym. 

 
 

PODSUMOWANIE 
 
      Analiza treści krajobrazowych w podręcznikach do przyrody, której wyniki 
zamieszczono w niniejszym opracowaniu wskazuje, że koncepcje autorów co do 
sposobu realizacji treści krajobrazowych są bardzo zróżnicowane. W części 
podręczników pojęcia związane z krajobrazem mają znaczenie podstawowe, 
kształtowane są w sposób świadomy, systematyczny i pełny. W drugiej grupie 
podręczników pojęcie krajobrazu nie jest budowane w sposób zamierzony, ale 
większość treści, które składają się na krajobraz jest realizowana, tyle że w innym 
ujęciu np. środowiskowym. W kilku pozycjach treści związane z krajobrazem są 
traktowane marginalnie, w tych przypadkach nie można w ogóle mówić o 
kształtowaniu pojęcia krajobrazu na bazie podręcznika.  
      Wielka różnorodność podręczników do przyrody pod względem ich struktury, 
doboru i ujęcia treści oraz ogólnego wizerunku, jest wyrazem praktycznej realizacji 
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pluralizmu podręcznikowego. Takie urozmaicenie jest celowe i pożyteczne, ponieważ 
różne są potrzeby i preferencje ich odbiorców. Możliwość swobodnego wyboru z 
bogatej oferty pomocy dydaktycznych jest jednym z przywilejów uzyskanych wraz z 
przemianami szkolnictwa. Na nauczycielu ciąży jednak duża odpowiedzialność, 
ponieważ od wyboru podręcznika, którego on dokona zależą w dużej mierze wyniki 
kształcenia, które osiągną uczniowie. Wiedza  i umiejętności, zdobyte przez uczniów w 
ramach edukacji krajobrazowej na przyrodzie stanowią bazę do nauczania geografii w 
gimnazjum. Treść i zakres pojęć, nabytych przez uczniów wyłącznie za pomocą 
podręcznika, będzie się zdecydowanie różnić w zależności od tego, który z nich 
zostanie wykorzystany w procesie kształcenia. Z tego powodu na nauczycielu 
spoczywa zadanie uzupełnienia treści zawartych w podręczniku, aby przygotowanie 
ucznia po kursie przyrody było porównywalne, niezależnie od tego, który zestaw 
podręczników wykorzystywano w procesie dydaktycznym. 

 

 
SUMMARY 

 
      The programme basis for general education (2002) is a document which 
obligatorily determines the teaching contents intended for realisation in the fields of 
various school subjects. The guidelines written down in the programme basis are 
formulated in a very general way. The practical realisation of the clues requires their 
interpretation and development, that is a change into specific educational contents. A 
high level of generalisation of the programme basis enables much freedom in detailing 
the issues presented there. 
      A school textbook is a particularly significant form of interpretation of the 
programme basis. The amount of knowledge and skills which a student may acquire 
depends, to a large degree, on the choice and formulation of contents in a textbook. The 
choice of a textbook is also important for the organisation of the educational process 
itself. 
      Interpretation of the programme basis in natural science classes is an especially 
difficult task with regard to the specificity of the subject which combines the substance 
of four scientific disciplines: geography, biology, chemistry and physics. For this 
reason the role of a natural science textbook is very important for teachers who have 
various subject qualifications. A textbook is a collection of the most essential 
information on the subject for them, it integrates the knowledge of individual natural 
science disciplines and presents a ready-to-use concept of teaching contents expression. 
      In this study the results of an analysis of natural science textbooks are presented 
from the point of view of interpretation of geographical definitions connected with 
landscape, included in the programme basis. Both the quantitative and qualitative 
selection of landscape topics were taken into consideration, their arrangement in a 
textbook and the integration method with other natural science contents, as well as the 
types and functions of illustrations and didactic  tasks used in the textbooks. 
      The study shows that the choice and method of presentation of the contents 
connected with landscape is very diverse in individual textbooks. It is therefore 
expected that students using different textbooks in primary school will have a different 
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grasp of geographical knowledge when starting junior high school. However, the 
teacher has to face a difficult choice, from a broad market offer, of the most adequate 
textbook which will prepare students, in the most comprehensive way, for further 
education in the fields of all natural science subjects, including geography. 
 
      
dr Joanna Szczęsna 
Pracownia Dydaktyki Geografii 
Instytut Nauk o Ziemi 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
al. Kraśnicka 2 CD, 20-718 Lublin  
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WPROWADZENIE 
 
      Termin „krajobraz” funkcjonuje w różnych dyscyplinach naukowych, co 
spowodowało różnorodność jego definicji oraz sposobów pojmowania. Niniejsze 
opracowanie zawiera wyniki rozważań i analiz problemu dotyczącego współzależności 
teoretycznych koncepcji pojmowania krajobrazu z jego definicjami i wydzieleniami 
stosowanymi w praktyce szkolnej. Przyjęto, że jednym z najbardziej wymiernych 
sposobów zbadania tej kwestii jest analiza treści szkolnych podręczników do geografii. 
      Dobór i układ treści kształcenia dotyczących krajobrazu jest determinowany 
zapisami podstawy programowej i programu nauczania. Zdaniem S. Piskorza (1995): 
Współcześnie, mimo wkraczania do szkoły różnych nowych środków dydaktycznych nie 
zmalało zainteresowanie szkolnym podręcznikiem geografii, a nawet wzrosły jego 
nakłady. Można zatem mówić, że szkolny podręcznik geografii jest jedną z 
najważniejszych pomocy dydaktycznych.  
      W kontekście klasyfikacji środków dydaktycznych można powiedzieć, że 
podręcznik jest najczęściej stosowaną pomocą dydaktyczną, bo prawie każdy uczeń go 
posiada, a dostępność innych środków nie jest tak szeroka. Ogromna przydatność 
podręcznika sprawia, że nadaje się on do zastosowania przy realizacji każdego tematu 
lekcyjnego, a dla nauczycieli jest najprostszym w użyciu środkiem dydaktycznym. 
Można zatem wysunąć twierdzenie, że czego i w jakim wymiarze uczeń nauczy się o 
krajobrazie, zależy przede wszystkim od doboru treści do podręcznika szkolnego. 
Zakres treści podręczników szkolnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku 
szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania 
i podręczników oraz cofania dopuszczenia. W kontekście rozważań o krajobrazie 
szczególnie istotne są zapisy mówiące, że podręcznik powinien przedstawiać aktualny 
stan wiedzy, zawierać materiał ilustracyjny, formy aktywizujące i motywujące uczniów 
oraz, co najważniejsze, pozwalać uczniom na opanowanie treści z podstawy 
programowej. Wszystkie te wytyczne sprawiają, że praca z podręcznikiem jest też jedną 
z najczęściej stosowanych metod kształcenia. Należy ona jednak do grupy metod 
nieaktywizujących. Pomimo tego możliwości pracy z podręcznikiem są bardzo 
szerokie, ponieważ obecnie wydawane podręczniki pozwalają między innymi na 
prowadzenie gier dydaktycznych, konstruowanie wykresów, uzupełnianie tekstów z 
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lukami, analizowanie tabel, wykresów, fotografii, korzystanie z zadań i słowniczka.. 
Zwykle jednak najczęściej stosowane jest głośne czytanie (zarówno przez nauczyciela 
jak i przez uczniów) oraz pamięciowe przyswajanie wybranych treści podręcznika. W 
ogromnym zatem stopniu przebieg pracy z podręcznikiem jest uzależniony od budowy 
podręcznika i jego bogactwa.  
      Treść podręcznika powstaje na podstawie programów nauczania, zaś te 
konstruowane są w oparciu o podstawę programową. Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w jednym z dziesięciu zapisów, 
wyraźnie uwzględnia konieczność nauczania o krajobrazie na lekcjach geografii w 
gimnazjum – (...) Przykłady ochrony krajobrazu na świecie i w Polsce. Tymczasem 
spośród 11 wybranych programów nauczania, które zostały zanalizowane, zaledwie w 3 
został ujęty temat o „ochronie krajobrazu”. Już na tym etapie okazało się, że w 
programach nauczania zamiast o ochronie krajobrazu, pojawiają się określenia 
mówiące o ochronie środowiska lub przyrody. Dalszym następstwem takich zamian 
terminów oraz pomijania tematów o „ochronie krajobrazu” w programach nauczania 
jest brak stosownych treści w szkolnych podręcznikach geografii do gimnazjum. 

 
 

METODA BADAŃ 
 
      Szczegółową analizą treści objęto 33 podręczniki geografii do gimnazjum, 
wyselekcjonowane ze zbiorów Pracowni Dydaktyki Wydziału BiNoZ UMK. Elementy 
tekstowe i pozatekstowe podręcznika szkolnego analizowano pod względem: obecności 
rozdziałów przydatnych do realizacji zagadnień dotyczących krajobrazu i ich zgodności 
z podstawą programową; występowania wyjaśnień czym jest krajobraz; występowania 
treści dotyczących ochrony krajobrazu oraz środowiska i przyrody; występowania haseł 
dotyczących krajobrazu w słowniczkach; występowania terminu krajobraz w podpisach 
pod ilustracjami oraz różnorodność ilustracji przedstawiających krajobraz.  

 
 

WYNIKI 
 
      Najistotniejszą kwestią w analizie treści podręczników, było sprawdzenie ich 
zgodności z podstawą programową. Spośród 33 podręczników w zaledwie 3 
przypadkach stwierdzono występowanie tematu dokładnie związanego z „ochroną 
krajobrazu”. Natomiast w kolejnych 18 podręcznikach dostrzeżono jedynie treści 
dotyczące ochrony środowiska lub ochrony przyrody (ryc. 1). Jednak zakresów 
tematycznych tych treści nie można traktować jako równoważnych, ponieważ różnica 
między tymi zagadnieniami jest istotna. Najszerszym pojęciem jest ochrona 
środowiska, w której mieści się ochrona przyrody, w tej zaś ochrona krajobrazu. W 
rzeczywistości jednak ochrona środowiska w sposób bezpośredni mówi o ochronie 
wód, atmosfery, gleb, zaś ochrona przyrody, nie uwzględnia już takich elementów 
krajobrazu jak zabytki kultury, sztuki, czy też folkloru.  
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Ryc. 1. Procentowy udział tematów lekcyjnych dotyczących „ochrony krajobrazu” 
w podręcznikach geografii do gimnazjum 

 
      W zależności od tego, jaki sposób układu treści Autorzy zastosowali podczas 
konstrukcji podręczników do geografii, występują w nich różne ujęcia zagadnień 
dotyczących krajobrazu. W rezultacie wybrane wiadomości mogą powtórzyć się z 
lekcji przyrody lub też może mieć miejsce bezpośrednie przejście do treści związanych 
z ochroną krajobrazu. Zaledwie w 4 podręcznikach znalazły się ogólne wyjaśnienia, 
czym jest krajobraz. Jednak sformułowania te są w porównaniu z definicją 
zamieszczoną w Encyklopedii PWN bardzo skomplikowane (tab. 1).  
 

Tab. 1. Treści dotyczące krajobrazu występujące w wybranych podręcznikach 

Podręcznik Co to jest krajobraz? 

Wilczyńscy E. i W., 1999, 
Geografia, Graf-Punkt 

„Tym co skupia w sobie jak w soczewce wielką różnorodność i 
mnogość ziemskich zjawisk, co wyraża istniejące między nimi 
powiązania oraz problemy doświadczane przez ludzi w codziennym 
życiu, jest krajobraz. Krajobraz jest tekstem wygrawerowanym na 
obliczu naszej planety, z której odczytać można zarówno dzieje Ziemi, 
jak i losy i bieżące sprawy ludzi.”  

Jędrusik M., Jędrusik D., 
Tomalkiewicz J., 2000, 
Barwy Świata, Oficyna 
Edukacyjna 

„Składniki przyrody nie występują niezależnie od siebie. Świat roślinny 
i zwierzęcy są ściśle ze sobą związane i zależą od warunków 
zewnętrznych, przede wszystkim klimatu, ukształtowania powierzchni 
ziemi, występowania wody, od rodzaju skał w podłożu i gleb. Przyroda 
nie jest nagromadzeniem różnych składników, lecz złożoną całością, 
zwaną krajobrazem. Ta całość jest różna w różnych miejscach kuli 
ziemskiej. Różne są więc i krajobrazy..”  

Wład P., Człowiek na Ziemi, 
jego życie i działalność, 
2001, ORTUS 

„Codziennie obserwujemy zewnętrzne, widzialne cech środowiska 
geograficznego, czyli krajobraz. Potrafimy rozpoznać różne rodzaje 
krajobrazu: leśny, rolniczy, miejski, przemysłowy, słabo lub silnie 
zmieniony przez człowieka itd.”  

Dobrosik B., Kardas K., 
Mądzielewska B., 1999, 
Przestrzeń geograficzna, w 
której żyje człowiek, SOP 

„Krajobraz to ogół cech wyróżniający dany teren.”  

Encyklopedia Powszechna 
PWN 

„Krajobraz - Zewnętrzny wygląd powierzchni Ziemi w określonym 
miejscu, będący wynikiem wzajemnego oddziaływania na siebie 
elementów przyrodniczych (głównie rzeźby terenu, wód 
powierzchniowych, warunków klimatycznych, świata roślinnego 
i zwierzęcego) i działalności ludzkiej.”  
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      Zamieszczone w podręcznikach „definicje” odbiegają od tych podawanych przez 
badaczy krajobrazu. Jedynie w jednym podręczniku autor szerzej wypowiedział się na 
temat krajobrazu, m.in. wymienił jego składniki (Dobrosik, Kardas, Mądzielewska, 
Przestrzeń geograficzna, w której żyje człowiek, SOP). 

 
      Bardzo celowe wydaje się umieszczanie w podręcznikach słowniczka dla uczniów, 
który zawierałby najważniejsze pojęcia, a jednocześnie pozwalał uczniom na 
sprawdzenie wiedzy i ewentualne jej uzupełnienie. „Krajobraz” jest pojęciem, które 
pojawia się w prawie każdym podręczniku. Wprawdzie w przypadku podręczników do 
geografii można by uznać, że autorzy nie mają obowiązku przypominania  tego pojęcia, 
gdyż zostało ono ukształtowane na lekcjach przyrody, to jednak takie stanowisko jest 
sprzeczne z logiką dydaktyczną. Nie mniej jednak tylko w 9 z 33 podręczników do 
gimnazjum zawierało słowniczek, a tylko w 2 spośród nich wystąpiło hasło tematycznie 
związane z terminem krajobrazem (ryc. 2). 
 
 
 NIE

24

7

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAK - bez pojęcia
dotyczącego
"krajobrazu"

TAK - zawiera pojęcia
związane z
"krajobrazem" 

Ryc. 2. Ilościowy udział słowniczka w analizowanych  
podręcznikach geografii do gimnazjum 

 
      W jednym z elementów podręcznika termin „krajobraz” występuje niezwykle 
często. Prawdopodobnie dlatego, że choć Autorzy często w podręcznikach nie 
wspominają wprost o krajobrazie i o jego ochronie, to trudno im było zrezygnować ze 
stosowania tego terminu w podpisach ilustracji. Termin krajobraz w tytułach i 
objaśnieniach zdjęć został zastosowany aż w 27 podręcznikach (ryc. 3).   
       Zastanawiające jest, dlaczego autorzy w pewnych sytuacjach decydują się na 
używanie terminu krajobraz, a w innych nie. Niekonsekwencje takiego postępowania 
możemy spotkać na każdym kroku, często na jednej stronie. Kiedy przykładowo zdjęcie 
przedstawia Nizinę Węgierską, zazwyczaj nie jest to cała Nizina, a zaledwie jej część. 
Ponadto podpis pod zdjęciem „Nizina Węgierska” nie wskazuje uczniom, na co tak 
naprawdę mają zwrócić uwagę. Termin krajobraz powinien być dla uczniów 
pobudzający, powinien sprawiać, że uczniowie zastanowią się nad tym, jaki typ rzeźby 
lub roślinności przedstawiono na zdjęciu. Tego typu podpis pod zdjęciem spełnia 
bardzo ważną funkcję, gdyż bez pomocy nauczyciela organizuje obserwację. Okazuje 
się także, że autorzy podręczników bardzo często stosują słowo „krajobraz” w 
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podpisach zdjęć, które ukazują rozległe malownicze tereny, np łąk z grupami drzew. 
Można mieć obawy, czy taki sposób przedstawiania krajobrazu nie spowoduje, że tylko 
takie widoki zaczną się uczniom kojarzyć z tym terminem. Gdy zdjęcie dokumentuje 
mniej rozległy obszar, zawęża się lub ma inny charakter, np. przedstawia dolinę rzeczną 
lub fragment plaży, termin krajobraz nie jest już stosowany.  
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Ryc. 3. Procentowy udział słowa „krajobraz” w podpisach pod zdjęciami 
w podręcznikach geografii do gimnazjum. 

 

      Pytania i zadania sprawdzające powinny pojawić się w każdym podręczniku 
geografii. Zaledwie w jednym podręczniku nie występuje żadna forma sprawdzająca 
wiedzę uczniów. W 13 podręcznikach znalazło się natomiast chociaż jedno pytanie lub 
zadanie dotyczące krajobrazu. Zaledwie w 4 wyróżnionych podręcznikach zadania 
bezpośrednio związane są z nauką o krajobrazie (ryc. 4).  
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Ryc. 4. Procentowy udział słowa „krajobraz” w pytaniach i zadaniach sprawdzających  

w podręcznikach geografii do gimnazjum 
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      Materiał ilustracyjny dotyczący krajobrazu występuje w każdym podręczniku 
geografii. Można stwierdzić, że tematy związane z krajobrazem są bardzo łatwe do 
zilustrowania, i że można zrobić to na wiele sposobów. Ponadto autorzy podręczników 
wykorzystują materiał ilustracyjny związany z krajobrazem, także przy okazji innych 
tematów. Na podstawie analizy podręczników stwierdzono, że materiał ilustracyjny 
związany z krajobrazem pełni wiele funkcji: jest najbardziej wyrazistą formą 
przedstawienia zróżnicowania krajobrazowego Ziemi i zachętą do podróżowania; 
pozwala na poznanie naszego kraju; pozwala na lepsze zobrazowanie ukształtowania 
powierzchni; ukazuje kolejne etapy zmieniającego się krajobrazu; ukazuje jak wielki 
wpływ na krajobraz wywiera człowiek; a ponadto jest jednym z najlepszych sposobów 
przedstawiania zróżnicowania świata roślinnego. 
      Tematy dotyczące ochrony krajobrazu występują we podręcznikach 
przeznaczonych do nauczania geografii we wszystkich klasach gimnazjum. Warto 
jednak podkreślić, że stwierdzenie to w sposób szczególny dotyczy klasy trzeciej. 
Chcąc ocenić, gdzie w podręcznikach geografii najczęściej spotkamy się z 
informacjami o krajobrazie, łatwo stwierdzić, że na ilustracjach. Pomimo nawet braku 
słowa krajobraz w podpisach, zdjęcia przedstawiające krajobrazy są w każdym 
podręczniku. Biorąc pod uwagę tylko te z podpisem, także jest ich najwięcej (ryc. 5). 
 
 
 

41%

28%

20%

6% 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Podpisy pod ilustracjami
 
  

 
 

Temat z podstawy programowej
Pytania i zadania Definicja
Słowniczek i wstęp

Ryc. 5. Procentowy udział treści dotyczących krajobrazu  
w analizowanych składnikach podręczników geografii dla gimnazjum. 
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PODSUMOWANIE 
 
      Reasumując, analiza treści dotyczących krajobrazu w szkolnym podręczniku do 
geografii, wykazała następujące prawidłowości:  

- Termin „krajobraz” jest często stosowany w podręcznikach, nawet wówczas, gdy 
nie jest w nich realizowany temat o krajobrazie. 

- Autorzy nie realizują dokładnie podstawy programowej, lecz zastępują tematy o 
ochronie krajobrazu problematyką ochrony środowiska i przyrody. Autorzy w 
przypadku nauki o krajobrazie nie stosują układu spiralnego, a układ liniowy. 

- Może powstawać błędne wyobrażenie krajobrazu spowodowane 
niekonsekwentnym stosowaniem terminu „krajobraz” w podpisach pod 
ilustracjami. 

- Definicje krajobrazu są nieścisłe.  
- Termin „krajobraz” jest niezwykle istotny przy organizacji obserwacji ilustracji. 
- Ilustracje przedstawiające odmienne krajobrazy są niezbędne w podręcznikach do 

geografii.  
- Ilustracje występują w wielu tematach, gdzie pełnią różne funkcje.  

 
      Powyższe wnioski korespondują z wynikami badań H. Powęskiej (2001) z pracy 
„Zagadnienie krajobrazu w nauczaniu geografii”, gdzie napisała: „(…) O krajobrazie w 
geografii szkolnej mówi się często, jednakże częściej używa się pojęcia i słowa 
krajobraz niż rozpatruje się zagadnienie, które pod tym terminem się kryje (…). 
 
 

SUMMARY 
 
      The choice and layout of a coursebook contents on landscapes is determined by the 
National Curriculum and a teaching program. What a student learns about landscape, 
however, depends predominantly on coursebook contents.   
      The analysis of 33 Geography coursebooks for grammar school was undertaken in 
order to see how landscape issues are presented. The coursebooks were selected from 
the collection of the Didactic Laboratory of the Department of Earth Sciences of the 
UMK.   
      It was assumed the coursebooks for the above school type should contain a chapter 
which would correspond to the National Curriculum recommendation to include the 
following topic: Examples of landscape protection in the world and in Poland.  Such a 
chapter was found in 18 of the coursebooks. However, a closer study revealed 15 of the 
coursebooks contained information on nature or environmental protection rather than 
on landscape protection. Moreover, only 4 coursebooks had a very general definition of 
landscape while 2 others contained a landscape definition in coursebook glossaries. In 
most cases a linear layout of the coursebook contents was used, although numerous 
research papers stress usefulness of a spiral layout. The term landscape was most often 
used in photo captions (27 coursebooks), although the criteria in those cases were often 
vague. Quite frequently the term landscape was simplified and referred to panoramic 
views with meadows, trees and fields. Such a treatment of landscape might be 
misleading. As the further analysis showed, 13 coursebooks contained the term 
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landscape either in questions or in tasks testing student’s knowledge. Only 4 of them, 
however, were directly connected with the landscape study.  
      Summing up the results of the analysis it must be stated the term landscape is often 
used in coursebooks, even if they do not contain a separate chapter on landscape. Thus, 
numerous questions arise. Can the coursebooks authors be sure Science lessons give 
students the knowledge what landscape is when scientists themselves are not sure about 
it? Moreover, do students have fair chances for successful leaving test results if there 
are huge disparities in coursebooks contents about landscape, both formal and content-
related? 
 
      
mgr Emilia Karłowska 
Instytut Geografii  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń  
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w szkolnych podręcznikach przyrody i biologii 

 

Plants diversity in biology and science schoolbooks 
 
 
 
 
      Nauka przyrody w szkole podstawowej ma charakter interdyscyplinarny, co pociąga 
za sobą ograniczenie zakresu treści nauczanych z poszczególnych, tradycyjnych 
przedmiotów, w tym z biologii. W związku z tym wiedza biologiczna uczniów na tym 
etapie kształcenia jest bardzo ogólna. Nauka biologii, jako odrębnego przedmiotu, 
rozpoczyna się dopiero w gimnazjum. Dlatego też istotne jest, by szkoła umożliwiła 
uczniom gimnazjum zdobycie, w sposób uporządkowany i zrozumiały, podstawowej 
wiedzy biologicznej, potrzebnej do dalszego kształcenia i do korzystania w życiu 
codziennym. 
      W realizacji celów edukacyjnych znaczące miejsce zajmuje program nauczania i 
jego dydaktyczna obudowa, wśród której ważną rolę odgrywa podręcznik ucznia 
(Skrzypczak 2003). Jest on istotnym źródłem wiedzy biologicznej i pomocą w 
kształtowaniu różnorodnych umiejętności biologicznych.  
      Dobry podręcznik powinien posiadać optymalną strukturę, wyrażającą się w 
logicznej spójności i kolejności przedstawianych treści (Stawiński 2000). Na kształt 
programów nauczania i podręczników znaczący wpływ wywiera podstawa 
programowa. Przed autorami podręczników stawiane są duże wymagania, co do ich 
poziomu merytorycznego i dydaktycznego oraz wiedzy z zakresu psychologii 
nauczania i uczenia się, aby wychodząc od podstawy programowej przygotowali dobry 
i nowoczesny podręcznik. 

  
      Spośród kilkudziesięciu aktualnie obowiązujących podręczników do przyrody i do 
biologii, przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, poddano 
analizie 11 podręczników. Za przedmiot analizy wybrano sposób ujęcia zagadnienia 
różnorodności świata roślin. Jej celem było poznanie: 

- przyjętego określenia dla terminu „rośliny”, 
- przyjętej klasyfikacji roślin, 
- przyjętego kryterium przeglądu roślin przedstawionego w podręczniku, 
- sposobów ukazywania zróżnicowania świata roślin (liczby i kolejności omawiania 

grup roślin, przedstawienia różnorodności formacji roślinnych na świecie). 
O wyborze podręczników do badań zadecydowała ich dostępność w księgarniach. 
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      Zestawienia dotyczące sposobu opracowania różnorodności świata roślin w 
badanych podręcznikach przedstawiono w tabelach 1-2.  
 

Tab. 1. Systematyka roślin w podręcznikach dla szkoły podstawowej 
 

PO
D

-
R
Ę

C
Z

N
IK

 *
 

PRZYJĘTA 
W PODRĘCZNIKU 

definicja terminu „rośliny” 

KOLEJNOŚĆ 
OMAWIANIA  

GRUP ROŚLIN 

KRYTERIUM 
PRZEGLĄDU 

1 brak definicji roślin 
 

glony 
mszaki 
paprotniki 
rośliny nagonasienne 
rośliny okrytonasienne 

 
systematyczne 

2 organizmy samożywne  
(w większości przypadków) 

glony 
mchy 
paprocie 
rośliny nasienne (nago-, 
okryton.) 

 
systematyczne 

3 organizmy samożywne, posiadają organy 
(łodygę i liście), dlatego nazywamy je 
organowcami 

rośliny kwiatowe 
mchy, paprocie i skrzypy 
rośliny iglaste 

 
ekologiczne 

4 brak definicji roślin 
 

glony 
mchy 
paprocie, skrzypy, widłaki 
rośliny nasienne (nago-, 
okryton.) 

 
systematyczne 

5 organizmy samożywne, posiadające w 
komórkach zielony barwnik – chlorofil; 
komórki otoczone ścianą komórkową 

glony 
mchy 
rośliny nasienne (nago-, 
okryton.) 
paprocie 
skrzypy 
widłaki 

 
geograficzne 

     * - wykaz podręczników wg numeracji zestawiono w materiale źródłowym na końcu artykułu 
 
 
      We wszystkich podręcznikach do biologii oraz w większości podręczników do 
przyrody przyjęty został podział organizmów na pięć królestw. W jednym podręczniku 
dla gimnazjum (8) wiadomości z zakresu podstaw systematyki biologicznej ograniczają 
się tylko do podania uczniom definicji systematyki oraz do wymienienia nazw pięciu 
królestw organizmów. Inne książki prezentują uczniom krótsze lub dłuższe 
charakterystyki tych królestw. Pominięcie podstaw systematyki biologicznej i 
klasyfikacji organizmów uznać należy za błędne rozwiązanie w konstrukcji 
podręcznika, ponieważ wiedza z zakresu systematyki stanowi strukturę nośną dla 
biologicznych treści nauczania.  
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Tab. 2. Systematyka roślin w podręcznikach dla gimnazjum 
 

PO
D

-
R
Ę

C
Z

N
IK

 *
 

PRZYJĘTA 
W PODRĘCZNIKU 

definicja terminu „rośliny” 

KOLEJNOŚĆ 
OMAWIANIA 

GRUP ROŚLIN 

CZYNNOŚCI 
ŻYCIOWE 

PRZEGLĄD 
FORMACJI 

ROSLINNYCH 

6 brak definicji 

 

plechowce 
 glony 
organowce 
 mszaki 
 paprotniki 
 rośliny nasienne 

 
rośliny i zwierzęta 
osobno + 

(obszernie) 

7 rośliny lądowe i glony 
zielone; 

ściana komórkowa 
zbudowana z celulozy 

zielenice 
mszaki 
paprocie, skrzypy, 
widłaki 
rośliny nasienne 
(nago-, okryton.) 

 
rośliny i zwierzęta 
osobno + 

8 brak definicji brak rośliny i zwierzęta 
razem brak 

9 zazwyczaj wielokomórkowe 
organizmy samożywne; część 
komórek wszystkich roślin 
ma chloroplasty, większość 
roślin ma organy 

zielenice 
rośliny zarodnikowe 
(mszaki, paprotniki) 
rośliny 
nagozalążkowe 
rośliny 
okrytozalążkowe 

 
rośliny i zwierzęta 
razem + 

(obszernie) 

10 jądrowe, organizmy jedno – 
jak i wielokomórkowe 
(większość posiada 
wyspecjalizowane tkanki i 
organy); samożywne - 
fotosyntetyzujące 

glony 
rośliny zielone 
(budowa tkankowa) 
 

 
rośliny i zwierzęta 
razem 

tylko las 

11 organizmy wielokomórkowe, 
zawierające zielony barwnik – 
chlorofil; 

w procesie fotosyntezy 
wytwarzają związki 
organiczne, które są ich 
pokarmem 

mchy i wątrobowce 
paprocie 
rośliny 
nagonasienne 
rośliny 
okrytonasienne 
(bardzo wąsko) 

 
brak omówienia 

brak 

     * - wykaz podręczników wg numeracji zestawiono w materiale źródłowym na końcu artykułu 
 
 
      Analizując treści podręczników dotyczące klasyfikacji roślin można stwierdzić, iż 
istnieją znaczne różnice w podziałach roślin, przyjętych w badanych książkach. 
Rozbieżności te najczęściej dotyczą klasyfikacji glonów. Zróżnicowanie klasyfikacji 
jest widoczne nawet pomiędzy podręcznikami przeznaczonymi do tego samego 
poziomu edukacyjnego. Różnice te w znacznej mierze wynikają z przyjętych przez 
autorów definicji terminu „rośliny”. W podręcznikach dla szkoły podstawowej glony 
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zaliczane są zwykle do roślin (obok mchów, paproci i roślin nasiennych). Na poziomie 
gimnazjalnym glony klasyfikowane są do roślin lub do protistów (lub tylko wybrane 
grupy glonów włączane są do królestwa roślin). Autorzy podręczników gimnazjalnych 
wspominają zwykle uczniom o niejasnej przynależności glonów. Zagadnienie to 
wykorzystują również do omówienia problemu ewolucji organizmów i roli systematyki 
w badaniach nad pokrewieństwem między organizmami.  
W jednym podręczniku (7) występuje termin „rośliny zielone”, obejmujący zielenice 
oraz rośliny lądowe. W pozostałych podręcznikach zachowany jest termin „rośliny”, 
który obejmuje glony, mszaki, paprotniki i rośliny nasienne lub tylko mszaki, 
paprotniki i rośliny nasienne. 
      Autorzy podręczników dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum zwykle nie 
posługują się nazwami rang jednostek taksonomicznych, a rośliny dzielą na grupy i to 
rozwiązanie należy uznać za słuszne, ponieważ na tym etapie kształcenia ważne jest 
przede wszystkim opanowanie umiejętności porządkowania świata organizmów 
żywych w grupy na podstawie podobieństwa w budowie anatomicznej i 
morfologicznej, nie zaś pamięciowe uczenie się nazw taksonów.  
Widoczna jest pewna pogoń autorów niektórych opracowań dydaktycznych za 
nowościami z zakresu systematyki. Ich zamieszczanie w podręcznikach nie zawsze jest 
uzasadnione i często nie przyczynia się do lepszej znajomości przez uczniów świata 
roślin i zwierząt. Negatywnie należy ocenić zjawisko poznawania przez uczniów 
jednego typu szkoły znacznie różniących się klasyfikacji. Młodzież ze szkoły 
podstawowej, czy gimnazjum nie zrozumie, skąd pochodzą te różnice i może 
zniechęcić się do przedmiotu już na etapie poznawania podstaw systematyki 
organizmów. Badanie przyczyn istnienia różnych klasyfikacji może być interesujące 
dopiero dla uczniów z klas biologicznych liceum, czy studentów biologii.  
 
      W badanych podręcznikach do przyrody zamieszczono przegląd roślin, ale 
omówiony jest on według różnych kryteriów, natomiast na poziomie gimnazjalnym 
przegląd roślin ukazany jest w większości podręczników w ujęciu systematycznym. 
Najszerzej omówiony został w podręczniku 6, w nieco węższym zakresie w książkach 
7, 9, 10 i 11, a całkowicie pominięty został w podręczniku 8.  
      Podczas analizy podręczników dla szkoły podstawowej stwierdzono stosowanie 
następujących kryteriów przeglądu roślin: systematycznego, ekologicznego i 
geograficznego, co wpływa na różny zakres i kolejność omawiania grup roślin. 
Wykorzystując kryterium ekologiczne lub geograficzne proponuje się uczniowi naukę o 
poszczególnych lub wybranych grupach roślin przy okazji charakterystyki 
ekosystemów lub krain geograficznych podając przykłady występujących tam roślin. 
Najpełniej różnorodność świata roślin przedstawiana jest w ujęciu systematycznym. 
Ułatwia ono uczniom rozumienie zagadnień ewolucyjnych i ekologicznych i stanowi 
czynnik strukturotwórczy dla treści nauczania i wiedzy ucznia. Przegląd organizmów w 
kolejności niezgodnej z systematyką powoduje, że wiedza ucznia wyniesiona ze szkoły 
podstawowej na temat bioróżnorodności jest wybiórcza i niepełna, co może stanowić 
barierę w nauce biologii na poziomie gimnazjalnym, gdyż brak im jest 
usystematyzowania tej wiedzy. Dużą trudność dla ucznia może stanowić zdobywanie 
nowych wiadomości i umiejętności bez możliwości odwołania się do wiedzy z tej 
dziedziny ze szkoły podstawowej. Szczególnie dotyczy to uczniów, którzy korzystają w 

 188



Różnorodność świata roślin w szkolnych podręcznikach przyrody i biologii 

gimnazjum z podręczników, które zakładają nietypowe, teoretycznie bardzo ciekawe, 
ujęcie treści biologicznych, polegające na segregowaniu zagadnień programowych i 
realizacji tematów w sposób przekrojowy, odpowiedni dla uczniów, którzy opanowali 
już podstawy wiedzy systematycznej i mogą się nią swobodnie posługiwać. Do takich 
rozwiązań należy wspólne omawianie czynności życiowych roślin i zwierząt (8, 9, 10). 
Podejście to zakłada dobrą znajomość gatunków, ich przynależności systematycznej 
oraz budowy i funkcjonowania, a także umiejętność wyszukiwania cech różnych i 
wspólnych między gatunkami i grupami. Jednak w wielu wypadkach uczniowie nie 
dysponują wiedzą na ten temat, ponieważ przegląd organizmów nie jest uwzględniany 
we wszystkich programach i podręcznych dla gimnazjum (8). W takiej sytuacji 
omawianie zagadnień przekrojowych staje się dla uczniów trudne i nieciekawe.  
 

PODSUMOWANIE 
 
      W sposobie opracowania treści botanicznych można zaobserwować rozwiązania 
zarówno pozytywne jak i negatywne pod względem dydaktycznym. Do tych 
pierwszych można liczyć zamieszczenie we wszystkich podręcznikach do gimnazjum 
wiadomości na temat budowy komórki i tkanek roślinnych oraz czynności życiowych 
roślin (za wyjątkiem podręcznika 11) oraz w niektórych książkach (6, 7, 9) podanie 
informacji dla uczniów o sposobach samodzielnego poznawania roślin: w oparciu o 
klucze i atlasy. 
      Jako negatywne rozwiązanie w opracowaniu zagadnień botanicznych ocenia się 
dysproporcję pomiędzy ilością treści dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu 
roślinnego, a ilością treści dotyczących zróżnicowania gatunkowego roślin. Uwidacznia 
się ona w marginalnym potraktowaniu w niektórych podręcznikach treści związanych z 
różnorodnością roślin (8, 10, 11). Skutkuje to nieznajomością organizmów z 
najbliższego otoczenia uczniów oraz charakterystycznych przedstawicieli 
poszczególnych grup taksonomicznych.  
      Wiadomości biologiczne, zawarte w podręcznikach ucznia, powinny spełniać dwa 
warunki: powinny być poprawne od strony naukowej, czyli prawdziwe, oraz powinny 
być dostosowane do możliwości intelektualnych uczniów. Dopuszczalne jest 
posługiwanie się pewnymi uproszczeniami, które najczęściej polegają na redukcji treści 
zbyt trudnych. Warunki te dotyczą również przedstawiania informacji na temat 
różnorodności świata roślin. Podręczniki do przyrody dla uczniów szkoły podstawowej 
można uznać, poza jednym podręcznikiem (3), za odpowiednie pomoce dydaktyczne, 
umożliwiające uczniom poznawanie świata roślin. Natomiast spośród sześciu 
analizowanych podręczników do biologii tylko połowa z nich (6, 7 i 9) stwarza 
uczniom możliwości pogłębienia wiedzy o roślinach w sposób systematyczny, 
umożliwiający uczniowi uporządkowanie dotychczasowej wiedzy i poszerzenie jej o 
nowe zagadnienia. 
 

SUMMARY 
 

      The different approaches of plants diversity in biology and science schoolbooks as 
well as the different meanings of the very concept “plants” are shown in this work.  23 
schoolbooks were analyses in this work.  
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Wiedza publiczna i osobista  
w wybranych podręcznikach szkolnych 

 

Personal and public knowledge in selected student books 
 
 
 
 

      Podręcznik szkolny jest zdecydowanie najważniejszym środkiem dydaktycznym. 
Jest źródłem informacji  danej dziedzinie, porządkuje ją i utrwala, także kształtuje 
określone umiejętności i nawyki oraz pomaga posługiwać się zdobytą wiedzą w 
działalności praktycznej (Kupisiewicz, Malutka 1976). Jest także narzędziem osiągania 
celów kształcenia, a jako jeden z wytworów kultury, przy którego opisie i ocenie 
uwzględnić trzeba dorobek teorii, kultury (Skrzypczak 1996) stanowi doskonały 
przedmiot analizy podejścia ich autorów do rozumienia wiedzy tak naukowej 
(publicznej) jak i osobistej. 
      W ostatnich latach obserwujemy wzmożone zainteresowanie wiedzą osobistą 
jednostki. Konieczność uznania potoczności w edukacji ma głębokie uzasadnienie 
osobowe i wynika zdaniem Ablewicz (1996), z faktu, iż ,,przestrzeń życia człowieka 
oznaczona jest jego doświadczeniem (…), a wiedza pochodząca z doświadczenia ma 
charakter pierwotny i fundamentalny wobec wiedzy zdobywanej naukowo, 
systematycznie i metodycznie”. Nie można odgraniczyć wiedzy potocznej1, którą 
każdy z nas aktywnie tworzy w swoim umyśle, od wiedzy pochodzącej z przekazu 
kulturowego. Jednakże nauczyciele w dalszym ciągu starają się przekazać uczniom 
obiektywną wiedzę o rzeczywistości pozbawioną znaczeń indywidualnych, czyli 
wiedzę publiczną. Jak pisze Klus-Stańska (2002) nawet na gruncie rozważań nauk 
ścisłych możemy znaleźć tezę, iż wiedza naukowa – choć związana z badaniem świata 
bezosobowego – jest przynależna wyłącznie człowiekowi i przez to ma charakter 
wiedzy osobowej, tzn. osobiście angażującej człowieka i wymagającej od niego 
wyobraźni oraz podejmowania osobistych rozstrzygnięć i osądu  w zakresie właściwej 
eliminacji tła, oceny stopnia wystarczalności  potwierdzających danych. Oba te rodzaje 
wiedzy różnią się genezą, mianowicie wiedza osobista pochodzi z osobistego działania, 
a wiedza społeczna z przekazu kulturowego.  
      Oba te rodzaje wiedzy odgrywają bardzo istotną rolę w budowaniu całościowego 
systemu wiedzy jednostki. Jak zauważa Klus-Stańska (2002) dość powszechna jest 
opinia, że kontakt z wiedzą przekazywaną przez nauczyciela znacząco wzbogaca 

                                                 
1 Świat życia potocznego jest oczywisty i niepodważalny, a potoczny obserwator jest naiwnym realistą 

(Ziółkowski 1989). 
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pojmowanie świata przez dziecko, powodując ogólny rozwój indywidualnego systemu 
wiedzy. Tymczasem system wiedzy społecznej dziecka, będący rezultatem 
gromadzenia doświadczeń społecznych, może okazać się bardziej złożony, lepiej 
zorganizowany i bardziej otwarty niż linearny, uproszczony, podręcznikowy system 
wiedzy szkolnej. Brak interakcji między wiedzą tworzoną na podstawie naturalnej 
doświadczeń społecznych a treściami przekazywanymi przez nauczyciela prowadzi do 
separacji tych dwóch systemów wiedzy. W rezultacie wiedza szkolna staje się 
oderwana od codziennego, żywego doświadczenia uczniów, choć przydatna na lekcji i 
egzaminach szkolnych to nie ma wpływu na codzienne myślenie i działanie. 
      Wiedzę szkolną można dodatkowo sklasyfikować według trzech grup: wiedza 
nazewnicza, wyjaśniająca i interpretacyjna. Z pierwszym rodzajem wiedzy stykamy się, 
gdy mamy do czynienia z faktografią lub nazwami własnymi, co wiąże się z 
poleceniem typu ,,nazwij” czy ,,wymień”. Do przyswojenia tego rodzaju wiedzy 
niezbędna jest głównie pamięć, a opanowanie tej wiedzy nie wpływa znacząco na 
poziom rozumienia zjawisk. Tego rodzaju wiedza nie może być w umyśle 
konstruowana, poza sytuacjami nadawania nowych nazw. Ten rodzaj wiedzy dominuje 
głównie w szkołach i podlega głównie przekazowi gotowej wiedzy. Wiedza 
wyjaśniająca jest rozwijana w sytuacjach podejmowania trudu zrozumienia przebiegu 
zjawisk (np. przyrodniczych) czy jakiś procedur (np. matematycznych). Przedmiotem 
uczenia się są tu takie umiejętności jak: prowadzenia uporządkowanej obserwacji 
laboratoryjnej, logicznego wnioskowania na podstawie zgromadzonych danych, 
formułowania wniosków itd. Aktywacji, obok innych zdolności poznawczych ulega 
przede wszystkim myślenie przyczynowo-skutkowe. Mamy tu do czynienia z 
procedurami wyjaśniania, które Bruner określa jako pewnego rodzaju opozycję w 
stosunku do procedur rozumienia, a przedmiotem uczenia się są różnego rodzaju 
wyjaśnienia, zależności i związki. Trzecim rodzajem wiedzy wg kryterium weryfikacji 
jest wiedza interpretacyjna. Wynika ona z rozważań nad złożonością świata i 
występujących w nim zjawisk. Związana jest z myśleniem krytycznym i polega na 
umiejętności problematycznego podejścia do różnych przekonań czy na przykład na 
wskazaniu rozbieżności między intencjami a skutkami działań. Przedmiotem uczenia 
się są tu takie zagadnienia jak: problematyczność, złożoność, czy wielość interpretacji 
(Klus-Stańska 2002). 
      Podręcznik szkolny jako podstawowa książka ucznia towarzyszy mu w szkole i w 
domu. Jest jego indywidualną, niejako osobistą własnością, umożliwiającą czerpanie z 
dorobku kulturowego społeczeństwa. Z drugiej strony jako główny środek dydaktyczny 
dostępny w każdej chwili powinien umożliwiać, czy wręcz zachęcać do konfrontacji 
wiedzy dostępnej społecznie z tą stanowiącą własny dorobek ucznia. Wydaje się zatem, 
że możliwe i potrzebne  jest wiązanie wiedzy publicznej z osobistą w ramach 
podręcznika szkolnego. 

 
 

PROBLEMATYKA I METODA BADAŃ 
 

      Reforma edukacji wprowadzona w 1998 roku umożliwiła autorom plastyczne 
podejście do konstruowania nie tylko programów, ale i pisania podręczników. 
Zaowocowało to ogromną różnorodnością podręczników na rynku wydawniczym. 
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Każdy z nich ma inną formę przekazu, lecz przede wszystkim posiada inny zakres 
omawianych w nim treści.  
      Głównym celem badań było określenie, w jaki sposób polecenia dla uczniów 
zawarte w podręcznikach odnoszą się do wiedzy publicznej i osobistej. Dlatego też 
ważne stało się uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jakie jest miejsce wiedzy publicznej, a jakie osobistej w podręcznikach? 
2. Jakie są proporcje występowania poszczególnych rodzajów wiedzy w 

podręcznikach? 
      Rozróżnienie wiedzy publicznej i osobistej wymagało zastosowania jasnych 
kryteriów. Przyjmuje się, że wiedza publiczna po rekonstrukcji w umyśle ucznia staje 
się jego wiedzą osobistą. Stąd podczas odróżniania typów wiedzy oczywista stało się 
dla autorek potrzeba odczytywania intencji twórców podręczników. Jeżeli analizowane 
polecenie wymagało od ucznia skorzystania z własnych doświadczeń lub też nakłaniało 
do dzielenia się własnymi przemyśleniami – to oczywiście klasyfikowane było jako 
dotyczące wiedzy osobistej. Jeżeli wymagało ono wiedzy naukowej zawartej w 
podręczniku to dane polecenie kwalifikowane zostało jako wymagające wiedzy 
publicznej.  
      Zastosowana metoda badań – analiza dokumentów – jest jedną z jakościowych 
metod badań pedagogicznych i polega na opisie i interpretacji danego dokumentu. 
Poddaje się analizie  nie tylko protokoły wywiadu, lecz także podręczniki, artykuły 
prasowe, przemówienia, pamiętniki, audycje radiowe, programy telewizyjne, reklamy 
itp. Metoda ta zmierza do obiektywnego ujawnienia cech tekstu. Pozwala na 
podejmowanie w szerokim zakresie problemów badawczych, jakie są możliwe do 
rozwiązywania za jej pomocą. Analiza dokumentów zmierza przede wszystkim do 
redukcji materiału (Cartwight  1965). 
      Zakres badań ograniczony został do podręczników biologii i przyrody 
przedstawiających wiedzę w zakresie bioróżnorodności wydawnictw Operonu i Nowej 
Ery. Według naszych obserwacji i doświadczeń z praktyk pedagogicznych studentów są 
to wydawnictwa najczęściej wybierane przez nauczycieli. Wybór ten potwierdzają 
badania Falkowskiego (2004) przeprowadzone na terenie Ostrów Mazowiecka. Ukazują 
one, że najczęściej wybierane wydawnictwa to: na pierwszym miejscu Operon, później 
WSiP oraz Nowa Era. Analizowane podręczniki szkolne obejmują kształcenie na 
poziomie podstawowym (podręczniki do nauczania przyrody), gimnazjalnym oraz 
liceum. Na poziomie liceum wybrano podręczniki w zakresie rozszerzonym. 

 
 

WYNIKI BADAŃ 
 

      Analiza została przeprowadzona oddzielnie dla podręczników różnych 
wydawnictw. Przypomnieć trzeba, że w podręcznikach wydawnictwa Operon do 
przyrody ćwiczenia i zadania zamieszczone są na początku prawie każdego tematu, co 
sprawia, że mają one zachęcić ucznia do dalszej nauki. Na poziomie gimnazjum i 
liceum  (do nauczania biologii) znajdują się na końcu każdego rozdziału, dodatkowo w 
liceum są także oddzielnie zamieszczone ćwiczenia z obserwacjami czy 
eksperymentami. Sprawdźmy czy rzeczywiście polecenia aktywizują wiedzę osobistą i 
zachęcania do jej konstruowania? 
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 Tab. 1. Polecenia w zakresie bioróżnorodności z rozróżnieniem wiedzy osobistej i publicznej 
w podręcznikach przyrody i biologii wydawnictwa Operon 

(P – szkoła podstawowa, G – gimnazjum, L – liceum zakres rozszerzony) 
 

WIEDZA OSOBISTA WIEDZA PUBLICZNA 

TYP ZADANIA 
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Krótkiej odpowiedzi  
(np.: wymień, wskaż, połącz, 
tak lub nie, podaj przykład) 

2P 1G  3 
24,5P 
7,5G 
17L 

7P 
17,5L 1L 74,5 

Odwołujące się do rozumienia 
zjawisk i procesów  

(np.: wyjaśnij, udowodnij, 
wykaż, uzasadnij tezę) 

 2P  2  
24P 
11G 
32L 

1L 68 

Wymagające analizy 
schematów, diagramów, 

rysunków 
    5P 7G 

7L 
4P 
4L 27 

Wymagające dłuższej 
odpowiedzi (np.: opisz, 

scharakteryzuj, porównaj) 
1P 

1,5P 
3G 
3L 

 7,5 
1P 

4,5G 
5,5L 

9P 
14G 
92L 

 126 

Odsyłające do literatury  
lub innych źródeł wiedzy     

2,5P 
3G 
2L 

4,5P 
8G 
18L 

1L 39 

Wymagające twórczego 
myślenia (np. wyobraź sobie...)  1P 

1G 
1G 
1L 4  1P 

2G 2L 5 

Wymagające wcześniejszego 
przygotowania (np.: zbierz 
argumenty, przygotuj się do 
dyskusji, przygotuj referat) 

 3L  3  5L  5 

Rozwijające umiejętności 
manualne (np.: narysuj, 

wykonaj z plasteliny) 
 2L  2 

1P 
0,5G 
1L 

1G 
11L 2L 16,5 

Prace badawcze bez 
instrukcji (np. zaproponuj 

doświadczenie) 
 1L  1  1G 2L 3 

Obserwacje celowe  
(np. z instrukcją) 1P   1 

1P 
6G 
5L 

11G 
2L  25 

Odwołujące się  
do eksperymentów      

1P 
2G 
5L 

4G 12 

Wymagające dłuższej 
obserwacji  

(np. załóż hodowlę) 
    1G 

2L 
3G 
6L  12 

P 4 4,5  8,5 35 46,5 4 85,5 
G  5 1 6 22,5 60 4 86,5 RAZEM 
L  9 1 10 32,5 195,5 13 241 

OGÓŁEM 4 18,5 2 24,5 90 302 21 413 
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      Na podstawie analizy poleceń przedstawionej w tabeli 1, w podręcznikach Operonu 
z przyrody widać zdecydowaną przewagę poleceń z wiedzy publicznej (90,95%), w 
których z zbliżonej ilości występują polecenia prezentujące wiedzę nazewniczą(40,9%) 
i wyjaśniającą (54,4%). Polecenia z wiedzy nazewniczej bardzo często są 
skonstruowane w następujący sposób: 

- Nazwij elementy budowy liścia. (Przyroda kl. V p. 3,  s. 22) 
      Nie ma wątpliwości, że polecenia tego typu wymagają od ucznia wiedzy publicznej, 
którą nabywa w szkole. Polecenie to należy do kategorii zadań krótkiej odpowiedzi. 
      Polecenia, które aktywizują wiedzę osobistą ucznia prezentują wiedzę wyjaśniającą 
(4,5 polecenia), oraz nazewniczą (4 polecenia). Przykład polecenia dotyczącego wiedzy 
osobistej z rodzaju wiedzy wyjaśniającej: 

- Spróbuj przekonać koleżankę, która boi się pająków, że są to pożyteczne 
zwierzęta. (Przyroda kl. V p. 3, s. 48) 
      W podręcznikach gimnazjum treści z zakresu bioróżnorodności najbardziej 
widoczne są w części drugiej. Widać wyraźnie dominujący udział wiedzy publicznej 
(93,6%), a w tym wiedzy wyjaśniającej (69,4%). Zmniejsza się udział poleceń 
rozwijających wiedzę nazewniczą (26%). Najwięcej zadań wymaga od ucznia 
scharakteryzowanie czegoś, opisanie, porównanie. Są to ćwiczenia kształtujące 
umiejętności analizowania, syntezowania i porównywania, a więc stosowania wiedzy w 
typowo szkolnych warunkach. 
      Poleceń odwołujących się do wiedzy osobistej jest niewiele (6 poleceń), jedno z 
nich jest następujące: 

- Zapewne wielokrotnie bywałeś w lesie, na łące czy nad jeziorem. Wymień znane 
ci przykłady populacji roślin i zwierząt, które w wymienionych ekosystemach 
swoją liczebnością przewyższają inne. Wypisz w tabeli najbardziej 
charakterystyczne. (Biologia kl. II p. 2, s. 104) 

      W podręcznikach Operonu do liceum zadania dotyczące wiedzy osobistej 
zredukowane są do minimum (3,6%). Przeważają polecenia z wiedzy publicznej 
(96,4%). Najwięcej jest zadań, w których uczeń musi opisać lub scharakteryzować dane 
zagadnienie. Zadania tego rodzaju w większości dotyczą wiedzy wyjaśniającej, gdzie 
uczeń musi opisać proces czy funkcje życiowe organizmu, czy na przykład 
przystosowania danego gatunku do środowiska itp.  
      Z kolei poniższe polecenie pobudza wiedzę osobistą. Należy do rodzaju zadań, 
które wymagają uprzedniego przygotowania.  

- Przygotuj się do ,,sądu nad owadami”. W tym celu wpisz argumenty, którymi 
posłużyłbyś się jako obrońca owadów, oraz takie, które wykorzystałbyś gdybyś 
występował w roli ich oskarżyciela. (Biologia I liceum p. 10, s. 245) 

      Przykładem polecenia dotyczącego wiedzy osobistej jest zadanie badawcze bez 
instrukcji  

- Zaplanuj i – po konsultacji z nauczycielem – wykonaj doświadczenie 
potwierdzające, że drożdże przeprowadzają fermentację alkoholową. (ćw. 2, s. 140) 
      Polecenie to należy do zakresu różnorodności gatunkowej, z rodzaju wiedzy 
wyjaśniającej. Zadanie to ilustruje wcześniej posiadaną wiedzę. 
      Wraz z wiekiem ucznia zmieniają się proporcje udziału poszczególnych typów 
wiedzy reprezentowanej przez pytania. Zmniejsza się udział wiedzy nazewniczej 
(odpowiednio 40,9% dla SP, 26% dla gimnazjum i 21,8% dla liceum), a zwiększa 
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wyjaśniającej (odpowiednio 54,4% – 69,4% – 73,2%). Poziom wiedzy interpretacyjnej 
jest względnie stały, około 5%.  
 

Tab. 2. Polecenia w zakresie bioróżnorodności z rozróżnieniem wiedzy osobistej i publicznej 
w podręcznikach przyrody i biologii wydawnictwa Nowa Era  

(P – szkoła podstawowa, G – gimnazjum, L – liceum zakres rozszerzony) 
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Krótkiej odpowiedzi  
(np.: wymień, wskaż, połącz, tak 

lub nie, podaj przykład) 
1P 1L  2 

14P 
10G 

31,5L

5P 
6,5G 
32L 
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Odwołujące się do rozumienia 
zjawisk i procesów  

(np.: wyjaśnij, udowodnij, 
wykaż, uzasadnij tezę) 

    1P 
44P 

12,5G
46,5L

1G 105 

Wymagające analizy 
schematów, diagramów, 

rysunków 
    1G 

3L 6L 2G 
1L 13 

Wymagające dłuższej 
odpowiedzi (np.: opisz, 

scharakteryzuj, porównaj) 
 

1P 
1G 
1L 

 3 
15P 
4G 
3L 

75P 
12G 

54,5L
 163,5 

Odsyłające do literatury  
lub innych źródeł wiedzy     3L 1P 

3L  7 

Wymagające twórczego 
myślenia (np. wyobraź sobie...)  1P 

1G  2  1G 1L 2 

Wymagające wcześniejszego 
przygotowania (np.: zbierz 
argumenty, przygotuj się do 
dyskusji, przygotuj referat) 

     1L  1 

Rozwijające umiejętności 
manualne (np.: narysuj, wykonaj 

z plasteliny) 
    7L 3L  10 

Prace badawcze bez instrukcji 
(np. zaproponuj doświadczenie)         

Obserwacje celowe  
(np. z instrukcją)      

6P 
1G 
11L 

 18 

Odwołujące się  
do eksperymentów      7P  7 

Wymagające dłuższej 
obserwacji  

(np. załóż hodowlę) 
     2P 

2L  4 

P 1 2  3 30 140  170 
G  2  2 15 33 3 51 RAZEM 
L  2  2 47,5 159 2 208,5 

OGÓŁEM 1 6  7 92,5 332 5 429,5 
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      W podręcznikach wydawnictwa Nowa Era (tab. 2) wiedza osobista stanowi jedynie 
przedmiot 7 pytań (1,6%). Są to pytania wymagające odtwórczego lub twórczego 
myślenia, jednak ich przedmiot ogranicza się do wyjaśniania zjawisk a nie ich 
interpretacji. 
      Dominując większość pytań dotyczy wiedzy publicznej (98,4%), gdzie większość 
stanowią zadania sprawdzające stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych (38,1%), 
rozumienie zjawisk i procesów (24,4%) oraz zapamiętywanie wiedzy (23,1%). 
Najwięcej pytań o wiedzę nazewniczą występuje w podręcznikach do gimnazjum 
(29,4%), a najmniej w podręcznikach do szkoły podstawowej (17,6%). 
      W podręcznikach przyrody do szkoły podstawowej wydawnictwa Nowa Era 
występują dwa polecenia dotyczące wiedzy osobistej. Polecenia brzmią następująco: 

- Wskazać, który z charakteryzowanych lasów występuje w twojej miejscowości, a 
który poznałeś gdzieś w Polsce, na przykład podczas wypoczynku 
wakacyjnego? (Przyroda kl. V p. 6, s. 58) 

-  Opowiedz jak wyobrażasz sobie rafę koralową? (Przyroda kl. VI p. 3, s.61) 
Oba polecenia wymagają przypomnienia własnej wiedzy potocznej i jej 
przekonstruowania w warunkach szkolnych a dodatkowo w pierwszym przypadku 
wyrażenia językiem naukowym. 
      Publiczna wiedza interpretacyjna nie występuje w podręcznikach Nowej Ery z 
niższych poziomów kształcenia, a w trzeciej części gimnazjum pojawia się po raz 
pierwszy. Zadanie ucznia polega na zinterpretowaniu danych i wyciągnięciu wniosków, 
na przykład: 

- Przeanalizuj dane z poniższych tabel. Zastanów się, jakie są przyczyny 
zagrożenia polskiej fauny i flory. (p. 6, s.134). 

 
Tab. 3. Stopień zagrożenia wybranych 

grup roślin i grzybów w Polsce 
(Kłyś, Zbikowska-Zdun 2004) 

Tab. 4.  Stopień zagrożenia wybranych 
grup zwierząt w Polsce 

(Kłyś, Zbikowska-Zdun 2004) 
Grupa 

systema-
tyczna 

Liczba gat. 
w faunie 
Polski 

Liczba  
gatunków 

zagrożonych 

% gatunków 
zagrożonych 

Grupa 
systema-
tyczna 

Liczba gat. 
w faunie 
Polski 

Liczba 
gatunków 

zagrożonych 

% gatunków 
zagrożonych 

Pijawki 23 11 48 Grzyby 
wieloowoc. ok. 4000 1013 25 Motyle 3000 526 17,5 

Porosty 1600 602 38 Ryby 112 8 7 
Mchy 675 136 20 Płazy 18 2 11 

Gady 9 3 33 Rośliny 
naczyniowe 2200 418 19 Ptaki 360 69 19 
 Ssaki 92 32 35 

 
 

      W podręcznikach do liceum, które zawierają dużo materiału nauczania w zakresie 
analizowanej bioróżnorodności przeważają zadania z rodzaju zapamiętywania  (w 
których uczeń ma np. wymień cechy, podać nazwy, rozpoznać, oznaczyć) oraz 
stosowania wiedzy w sytuacjach typowych (w których np. należy scharakteryzować, 
opisać czy porównać cechy czy organizmy). Najwięcej poleceń dotyczy wiedzy 
wyjaśniającej. Dwa polecenia odnoszą się do wiedzy interpretacyjnej, a jedno z nich 
jest następujące: 
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- Przedstaw hipotetyczne, przyczyny wymarcia dużych gadów mezozoicznych 
oraz wyjaśnij, co umożliwiło przeżycie małym gadom ssakokształtnym. 
Potrzebne informacje wyszukaj w materiałach źródłowych.(p. 7, s.207) 

Zadanie wymaga zinterpretowania hipotetycznych przyczyn wymarcia gadów oraz 
myślenia twórczego, choć nie do końca wiemy, czy autorom zależy na przedstawieniu 
obecnie dominujących w świecie naukowym hipotez czy raczej na opartej na naukowej 
argumentacji własnej oceny. 
      Na poziomie liceum w podręcznikach Nowej Ery są dwa polecenia dotyczące 
wiedzy osobistej.  
      Charakterystyczną cechą podręczników obu wydawnictw jest prawie zupełny brak 
nawiązań do osobistych doświadczeń, badań i obserwacji uczniów. Jedynie jedno 
polecenie wyraźnie wskazywało, że właśnie o taką wiedzę chodzi autorom. Analizując 
obie tabele można odnieść wrażenie, że nauczanie przyrody i biologii tylko w 
niewielkim stopniu opiera się na indywidualnym lub zespołowym prowadzeniu prac 
eksploracyjnych. Obserwacje i doświadczenia (wiedza publiczna) dotyczą bezpośrednio 
jedynie 29 poleceń w podręcznikach wydawnictwa Nowa Era i 53 w podręcznikach 
Operonu . 
 
 

PODSUMOWANIE 
 

      Podsumowując analizę poleceń z zakresu bioróżnorodności możemy powiedzieć, że 
zdecydowanie dominująca jest  w nich wiedza publiczna. Analizując poziom 
szkoły podstawowej w obu wydawnictwach, to, w Operonie odnaleźć można więcej 
poleceń odwołujących się do wiedzy osobistej (jest ich 8,5), natomiast w Nowej Erze 
zaledwie trzy. Podobne proporcje poleceń z wiedzy osobistej występują na poziomie 
gimnazjum: Operonie 6 poleceń, a w Nowej Erze 2. Również na poziomie liceum w 
Operonie jest więcej poleceń (9) odwołujących się do wiedzy osobistej, niż w Nowej 
Erze (2 polecenia).  
      Wiedza osobista zawarta w poleceniach ze szkoły podstawowej odwołuje się do 
doświadczeń ucznia, które zdobył poza szkołą. Natomiast w poleceniach z wyższych 
poziomów kształcenia wiedza osobista jest tak naprawdę wiedzą, którą uczeń zdobył w 
młodszych klasach, a polecenia takie mają treść ,,przypomnij sobie”. Można, więc 
wyróżnić dwa rodzaje wiedzy osobistej  zawartej w podręcznikach szkolnych: 

1) wiedza osobista oparta na własnych doświadczeniach 
2) wiedza osobista wsparta wcześniej poznaną wiedzą publiczną. 

      Podręcznik szkolny z racji pełnionych funkcji jest dla ucznia głównie źródłem 
informacji i jako taki musi pełnić rolę przekazu wiedzy publicznej. Jednakże w 
warstwie transformacyjnej oraz kontrolnej może a nawet powinien się odwoływać do 
wiedzy osobistej wiążąc świat doświadczeń szkolnych ze światem społecznego 
przekazu i osobistych przeżyć ucznia. Autorki tego artykułu są przekonane, że w dużej 
mierze, szczególnie na poziomie szkoły podstawowej szkolna wiedza przyrodnicza i 
biologiczna w zakresie bioróżnorodności daje się poznawać przez osobiste 
doświadczenie ucznia. Dlatego też tak mała ilość pytań z zakresu wiedzy osobistej jest 
przez nas rozumiana jako niezgodna z koncepcją autorów podręczników skupiających 
się na jak najlepszym przekazie wiedzy naukowej. 
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      W poleceniach przeważa wiedza wyjaśniająca, zdecydowanie mniej jest 
nazewniczej, natomiast prawie wcale nie ma interpretacyjnej. Najwięcej poleceń z 
wiedzą interpretacyjną jest na poziomie liceum w Operonie (11), a tylko dwa w Nowej 
Erze, a zupełnie nie występuje w podręcznikach do przyrody. Poleceń aktywizujących 
wiedzę osobistą jest więcej w podręcznikach wydawnictwa Operonu. Przeważają 
polecenia typu ,,opisz, scharakteryzuj, porównaj”, a także na drugim miejscu zadania 
wymagające wyjaśnienia danego zjawiska czy procesu. Na wszystkich poziomach 
analizowanych podręczników dominuje wiedza wyjaśniająca, choć mogłoby się 
wydawać, że przeważać będzie nazewnicza zwłaszcza, że jest ona istotna w kształceniu 
biologii. Uważamy, że jest to dużym plusem analizowanych podręczników. 
      Stosunkowo mała ilość pytań o wiedzę interpretacyjną uważaną za najbardziej 
rozwijającą intelektualnie może wynikać z obawy przed swobodną interpretacją z 
pominięciem charakterystycznych dla badań przyrodniczych reguł logicznego 
wnioskowania. Obawa przed utratą atrybutów wiedzy jakim są niezawodność, pewność 
oraz wymuszenie przez obiektywną rzeczywistość (Ziółkowski 1989) powoduje, że w 
praktyce szkolnej występuje nadal niechęć do debaty, kwestionowania i namysłu nad 
rzeczywistością. 
      Zastanówmy się, dlaczego jest taka duża dysproporcjami między tymi rodzajami 
wiedzy. Wynika to głównie z rodzaju edukacji szkolnej. W naszym systemie 
szkolnictwa nadal dominującym modelem jest edukacja monologowa, w której 
zasadniczym zadaniem nauczycieli jest przekazywanie zasobów wiedzy, norm i 
wartości zebranych w przeszłości, a wiec model ten oparty jest głównie na przekazie 
wiedzy publicznej. W związku z tym brak w nim miejsca na wiedzę osobistą ucznia, 
gdyż „może ona zdaniem nauczycieli i niektórych metodyków zaburzyć myślenie 
uczniów” (Klus-Stańska 2002).  
      Model edukacji, który oparty jest na wiedzy osobistej zwany jest dialogowym. 
Wiele elementów takiego podejścia do edukacji zawartych jest w dokumentach i 
publikacjach przygotowanych w okresie wprowadzenia reformy systemu oświatowego 
w Polsce. Analiza poleceń wskazuje, że autorzy podręczników w większości pozostali 
w obszarze monologowego podejścia do edukacji szkolnej. 
      Dlaczego warto stosować edukację dialogową? Uczeń aktywnie tworzy wiedzę 
poprzez nadawanie jej osobistych znaczeń. Edukacja dialogowa rozwija samodzielność 
uczniów, co wynika z naturalnych związków, jakie zachodzą miedzy twórczością 
intelektualną a konstruowaniem znaczeń. Chodzi o to, by skłaniać uczniów do 
zadawania pytań, zalegalizowania luźnych skojarzeń, dygresji, fantazjowania, odwołań 
osobistych, co jest warunkiem tworzenia się znaczeń w umyśle. Respektowanie wiedzy 
osobistej nie oznacza odrzucenia wiedzy publicznej, wręcz przeciwnie. Uwzględnienie 
kompetencji uczniów (z jaką wiedzą osobistą przychodzą do szkoły) dostosowuje 
realizowany przez nich materiał do ich możliwości poznawczych, sprzyjając osiąganiu 
większych efektów niż w przypadku, gdy uczeń pracuje z materiałem zbyt trudnym lub 
zbyt łatwym dla niego. Natomiast eksploracja doświadczeń osobistych i znaczeń 
nabytych poza kontrolą nauczyciela umożliwia interakcję miedzy systemami znaczeń 
publicznych i osobistych. W ten sposób oba te systemy mogą się zmieniać, wzajemnie 
wyjaśniać i rozwijać. 
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      Na podstawie przeprowadzonych badań podręczników szkolnych w zakresie 
bioróżnorodności można sformułować kilka ogólnych wniosków: 

1. W analizowanych poleceniach wydawnictw Operonu i Nowej Ery w zakresie 
bioróżnorodności dominuje wiedza publiczna jako naukowa. 

2. Bardzo niewiele poleceń aktywizuje wiedzę osobistą ucznia, co wynika z 
monologowego charakteru kształcenia. 

3. Możemy wyróżnić dwa rodzaje wiedzy osobistej w podręcznikach szkolnych: 
a) wiedza osobista oparta na własnych doświadczeniach, 
b) wiedza osobista wsparta wcześniej poznaną wiedzą publiczną. 

4. W poleceniach dominuje wiedza wyjaśniająca, a niewiele jest wiedzy 
interpretacyjnej. 

5. Przeważają polecenia z kategorii zadań typu opisz, scharakteryzuj. 
 

      Podręczniki szkolne są głównymi środkami dydaktycznymi, z których uczniowie 
korzystają. Zawarta w nich treść i struktura wpływa nie tylko na jakość kształcenia, lecz 
także na sposób rozumienia i pojmowania wiedzy o bioróżnorodności. Wiedza uczniów 
w zakresie tego pojęcia będzie zróżnicowana w zależności od wybranego przez 
nauczyciela podręcznika. 
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SUMMARY 
 
      A student book is a very important tool of didactic influence, which helps to reach 
the aims of education, that are appointed by the programme-base. The student book 
accompanies a student at school and at home as well, which makes it more important 
and lays much more responsibility on its authors. At the same time however it reflects 
the concept of knowledge of its authors, in particular the concept of knowledge around 
which the whole system of education is built. 
      The main aim of the research was an attempt to answer a question: whether student 
books, in the area of questions and tasks for students refer to their public and personal 
knowledge and what kind of homework is there mainly to find.  
In the student books of Nature Knowledge and Biology, which were analysed: Operon 
publishing house and Nowa Era publishing house; the range of  contents and the 
structure of terminology in a selected domain (bio-diversity) varies. Public knowledge 
clearly dominates, whereas there is also a lack of space for creation of new meanings, 
as only few tasks in the student book activate student’s personal knowledge. 
Student books, after the reform of the education system, still prefer a monologue way of 
teaching and  similar to the teaching approach from the enlightenment era.  
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Geography handbook in opinion of editors, teachers and pupils  
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      W czasach przed reformą edukacji problem podręcznika nie był tak istotny jak 
dzisiaj. Obowiązywał jeden zatwierdzony ministerialnie podręcznik i można było tylko 
ewentualnie szukać formuły uaktualniania go. Podręcznik przedstawiał treści opisane w 
jednym obowiązującym programie nauczania. Taka sytuacja jasno prezentowała, co 
uczniowie mają umieć. Sytuacja skomplikowała się znacznie po wprowadzeniu reformy 
edukacji w 1999 r. Wielość programów nauczania opartych na bardzo ogólnie 
sformułowanej podstawie programowej spowodowała pojawienie się wielu 
podręczników w różnie ujmujących treści kształcenia. Z jednej strony dało to swobodę 
interpretacji treści programowych i upodmiotowiło ucznia i nauczyciela, z drugiej - 
konieczność wybierania podręcznika, odpowiadającego nauczycielskim osobistym 
poglądom na nauczanie i jednocześnie uwzględniającego potrzeby i możliwości 
edukacyjne uczniów, stała się dla wielu nauczycieli dużą trudnością. Wyborem 
podręcznika rządzi bardziej przypadek – reklama, sposób promocji, przypadkowe 
dostrzeżenie podręcznika w księgarni - niż przemyślane i zaplanowane poszukiwania. 
Nauczyciel nie ma też czasu na w pełni świadomy wybór. O wadach podręcznika, a 
zdarza się, że i o błędach merytorycznych w jego treści, nauczyciel przekonuje się już 
podczas korzystania z podręcznika, w trakcie roku szkolnego. Często, mając 
świadomość nieadekwatności podręcznika do własnych oczekiwań i potrzeb własnych 
uczniów, nauczyciel pozostaje przy raz wybranym ad hoc podręczniku ze względów 
ekonomicznych – dla zaoszczędzenia wydatków rodziców uczniów.  

 
 

FUNKCJE PODRĘCZNIKA 
 

      Oczywiście, to nie podręcznik, zwłaszcza na lekcjach geografii, powinien być 
jedynym najważniejszym środkiem dydaktycznym (Kupisiewicz 2005). Służy on tylko 
pomocą: nauczycielowi - w planowaniu zajęć, uczniowi – w uczeniu się. „ Nie jest jego 
zadaniem zastępowanie nauczyciela, lecz uzupełnianie go” (Lech 1964). S. Hessen 
(1931), odkrywany obecnie na nowo, stwierdzał: „Opanować metodę poznania 
naukowego można tylko przez obserwację w żywej pracy. Metody udziela się nie przez 
książki, lecz przez zarażenie, przez bezpośrednie jej przekazanie człowiekowi przez 
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człowieka”. Sposób, w jaki został napisany podręcznik, wpływa na rozumienie treści 
przedmiotowych u uczniów. Język podręcznika powinien być jasny, zwięzły, 
precyzyjny. Podręcznik powinien zmuszać do myślenia (Lech 1964). Kształtuje on 
podejście ucznia do przedstawianej dziedziny wiedzy, pełniąc funkcje: motywacyjną, 
informacyjną, ćwiczeniową (Kupisiewicz 2005). W. Okoń również jest przeciwnikiem 
przypisywania nadrzędnej roli w nauczaniu podręcznikowi, który nie może być 
przeciwstawiany nauczycielowi, natomiast „traktowany jest tylko jako ważny środek 
świadczący nauczycielowi i uczniowi wszechstronne usługi”. Za najbardziej oczywistą 
uznaje funkcję informacyjną. Podkreśla jednak znaczenie niedocenianej zazwyczaj 
przez autorów funkcji badawczej podręcznika, którego zadaniem powinna być też 
aktywizacja ucznia, wprowadzanie w świat poznania poprzez „pobudzanie uczniów do 
samodzielnego rozwiązywania problemów”, „stopniowe wprowadzanie ich do 
samodzielnego podejmowania badań na skalę im dostępną”. Jako przykłady 
podręczników spełniających tę funkcję wymienia Okoń, niestety, tylko podręczniki 
sprzed wojny. Kolejna funkcja – praktyczna – odpowiadająca częściowo funkcji 
ćwiczeniowej u Cz. Kupisiewicza, powinna przejawiać się w ukazywaniu zastosowania 
wiedzy przedstawionej w podręczniku oraz w przedstawianiu „materiału do ćwiczeń i 
zadań”, który da impuls do samodzielnych działań praktycznych. Funkcja 
sformułowana przez W. Okonia (2003) jako samokształceniowa pokrywa się częściowo 
w swoim zakresie z funkcją motywacyjną.  
      Niektórzy współcześni dydaktycy odrzucają potrzebę istnienia podręcznika, gdyż, 
jak opisuje zdanie Postmana na temat podręczników B. Śliwerski (2005): „są one 
napisane nie tylko źle, nudno i bezosobowo, ale i przekazują same pewniki, nie dzieląc 
się z czytelnikami wątpliwościami, konkurencyjnymi hipotezami czy ambiwalencją 
ludzkiej wiedzy. Podręczniki są wrogiem edukacji, instrumentem dogmatyzmu i 
trywializacji treści.”  

 
 

ROLA PODRĘCZNIKA GEOGRAFII 
 
      Już wówczas, kiedy obowiązywał jeden centralny program nauczania geografii i 
jeden podręcznik, zwracano uwagę nauczycielom, że uczyć należy według programu, 
nie według podręcznika i że „funkcja podręcznika uzależniona jest jednak od tego, jak 
wykorzystuje go nauczyciel w swojej pracy dydaktycznej oraz w jaki sposób korzystają z 
niego uczniowie” (Batorowicz 1974). Przestrzegano przed „fetyszyzacją” podręcznika: 
„Odnosi się jednak niekiedy wrażenie, iż niektórzy nauczyciele zdają się sądzić, że 
celem ich pracy jest wtłoczenie do głów uczniów treści podręcznika”, a przecież 
„uczniowie na lekcji mają poznawać świat. Podręcznik nie może zastąpić poznania 
świata.” Podkreślano samodzielność nauczyciela w interpretowaniu haseł 
programowych (ustaleniu celów lekcji), zwracając uwagę, że „podręcznik przedstawia 
po prostu tylko jedną z wielu możliwych wersji rozwinięcia haseł programu 
nauczania.” (Piskorz i in. 1988; podkreślenie T. Sadoń-Osowicka). Do funkcji 
podręcznika przedstawionych przez W. Okonia nawiązuje w odniesieniu do 
podręcznika geografii M. Czekańska (1973), zwracając uwagę na usystematyzowanie i 
uporządkowanie pod względem logicznym informacji zawartych w podręczniku przy 
uwzględnieniu poglądów psychologii na nauczanie. Z funkcji informacyjnej wynika 
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funkcja badawcza podręcznika, przy czym Czekańska stwierdza: „Dydaktyka 
współczesna stoi na stanowisku, że podręcznik nie powinien podawać dorobku nauki i 
osiągnięć wiedzy w gotowej formie, po to tylko, by uczeń biernie przyswajał sobie 
pewien zakres wiadomości z danej dziedziny. Postuluje się taką konstrukcję 
podręcznika, która zachęcałaby ucznia do samodzielnych poszukiwań, wymagała od 
niego wysiłku umysłowego i twórczego wkładu pracy oraz budziła zainteresowanie i 
zaciekawienie danym przedmiotem” Jako przykłady podaje ćwiczenia dotyczące 
analizy porównawczej map dla wyciągnięcia wniosków o współzależnościach między 
różnymi zjawiskami, interpretacji danych statystycznych, diagramów, ilustracji. 
Podobnie wypowiada się J. Winklewski (1977), podając dość szczegółowe wskazówki 
dotyczące sposobu przekazywania treści przez podręcznik: „(...)wiadomości zawarte w 
podręczniku często są tak podane, ażeby zmuszały ucznia do myślenia, do dalszych 
poszukiwań na podstawie różnych źródeł (...) Pod ilustracją np. nie zawsze musi 
znajdować się wyczerpująca informacja odnosząca się do przedstawionego zjawiska. 
Można pod nią natomiast umieścić jedynie pytanie naprowadzające lub zadania.” 
Takie stanowisko zajmują także autorzy nowszych podręczników dydaktyki geografii, 
dopuszczając jednocześnie rozmaitość układu treści podręcznika – układ 
encyklopedyczno-schematyczny, dominantowy, egzemplaryczny, strukturalny, 
odpowiadający koncepcji aktywnego kształcenia, według założeń J. Brunera ukazujący 
strukturę wiedzy geograficznej (Kądziołka 1990). S. Piskorz (1995) zwracał m.in. 
uwagę, że treści podręcznika służyć powinny rozwojowi ucznia, a zatem odpowiadać 
powinny wskazaniom psychologii i zasadom dydaktycznym (poglądowości, 
przystępności, korelacji, dyferencjacji). Przypominał o wielofunkcyjności podręcznika. 
Stwierdzenia te wynikają z tradycji dydaktyki geografii. Już na początku XX wieku E. 
Romer opracował podręcznik będący zaprzeczeniem „podręczników dogmatycznych” i 
„katalogów topografii”, w którym zaproponował naukę geografii za pomocą pytań 
odnoszących się do znajdujących się w podręczniku map i ilustracji. Zwracał uwagę, że 
„podręcznik musi unikać wszystkiego, co mapa wprost daje (...) Nie daje natomiast 
karta związku przyczynowego, przynajmniej nie daje wprost, tu więc jest główna rola 
podręcznika.” (Chałubińska 1959) W. Nałkowski (1968) pisał: „Gdy podręcznik 
ułożony jest jak katechizm, cierpi znów samodzielność ucznia w formułowaniu 
odpowiedzi (które są już gotowe), a nauczyciel jest takim podręcznikiem znacznie 
skrępowany.” Podkreślał samodzielność ucznia w zdobywaniu wiedzy, w czym 
pomocne są pytania zamieszczone w tekście podręcznika, wymagające myślenia, 
sięgnięcia do innych niż podręcznik źródeł informacji. Zwracał uwagę przede 
wszystkim na atlas geograficzny jako podstawowe źródło informacji. Pytania te „nie 
pozwalają uczniowi zasypiać i prześlizgiwać się przez wiele rzeczy bez ich 
dostrzeżenia” (Nałkowski 1968). Z krytyki formułowanej przez E. Romera i W. 
Nałkowskiego wynika, że byli wówczas również zwolennicy „dogmatycznych” 
podręczników geografii, nastawionych na wymienianie nazw geograficznych, co przez 
wymienionych dwóch dydaktyków nie jest uważane za prawdziwą wiedzę 
geograficzną.  
      Niektórzy dydaktycy, np. G. Wuttke czy E. Romer, doświadczeni nauczyciele, 
nastawieni na aktywne poznawanie świata przez uczniów, nie widzieli potrzeby 
stosowania podręcznika (Wuttke 1957; Chałubińska 1959). G. Wuttke (1957) zwraca 
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uwagę na motywację ucznia do działania: „(...) każde nowe ćwiczenie budzi świeże 
zainteresowanie, ponieważ poprzednio nie było odczytane przez ucznia z podręcznika”. 
      Różnie zatem pojmowano rolę podręcznika do nauki geografii, w różny sposób 
argumentując swoje opinie. Dają się tu wyróżnić trzy podejścia: 

- nastawienie na wiedzę nazewniczą, przekaz informacji, 
- nastawienie na samodzielne zdobywane i tworzenie wiedzy przez ucznia przy 

nieznacznej pomocy nauczyciela, bez podręcznika (Wuttke 1957), 
- nastawienie na przekaz ustrukturyzowanej wiedzy z uwzględnieniem 

samodzielnych obserwacji i rozwiązywania problemów przez ucznia. 
 
 

PODRĘCZNIK WEDŁUG WYDAWCÓW, UCZNIÓW, NAUCZYCIELI 
 
      Koncepcję podręcznika według wydawców można odczytać, przynajmniej w 
części, analizując: treść podręczników, popularność wśród ich odbiorców bądź hasła 
reklamowe zachęcające do ich kupna. Pierwszym i najważniejszym kryterium dla 
wydawcy (trudno się temu dziwić) jest rachunek ekonomiczny, mierzony ilością 
sprzedanych podręczników. Produkcja podręcznika musi być poprzedzona badaniami 
rynku i wynikać z potrzeb klientów, którymi w tym wypadku są uczniowie i ich 
rodzice, ale o wyborze podręcznika, a zatem też o jego sprzedaży, decyduje nauczyciel. 
Do niego też skierowana jest reklama; to głównie jego potrzeby i jego osobistą wizję 
kształcenia realizuje wydawca. Nauczycielowi ułatwia się pracę, pomaga uczyć, ale nie 
zawsze jest to równoznaczne z pomocą uczniowi w uczeniu się. Tzw. „obudowa 
dydaktyczna” to często nie tylko materiały dydaktyczne do wykorzystania na lekcji – 
fotografie, foliogramy, plansze, programy multimedialne itp., pomagające zarówno 
nauczycielowi w pracy i uczniowi w uczeniu się, ale także testy, scenariusze lekcji 
przeznaczone tylko dla nauczyciela.  
      Żeby podręcznik sprzedawał się dobrze, nie może być zbyt nowatorski. Nowe 
koncepcje podręcznika mogą nie spodobać się recenzentom i mogą też nie być 
wybierane przez nauczycieli. Wymusza to bowiem nowe podejście do nauczania, 
wymagające zmiany własnych nauczycielskich przyzwyczajeń, dłuższego czasu 
przygotowania do lekcji (tak się przynajmniej na początku wydaje), niż tradycyjna 
wersja. Podręczniki nastawione na samodzielność ucznia w zdobywaniu wiedzy, 
zachęcające ucznia do własnych poszukiwań, wymagające rozwiązywania 
wieloznacznych problemów, odwołujące się do własnych obserwacji ucznia i 
prowadzonych przez niego prostych badań terenowych, a zatem nie dające 
jednoznacznych odpowiedzi, wymagają wysiłku intelektualnego zarówno ucznia jak i 
nauczyciela. Wydawca zatem zapewnia i uczniowi, i nauczycielowi komfort 
niezastanawiania się nad światem i daje gotową wiedzę, nie budząc w uczniu i 
nauczycielu świadomości, że ta wiedza jest już czyjaś, skonstruowana przez autora 
podręcznika i podana w sposób sugerujący, że jest to jedyny prawomocny sposób 
widzenia świata. Pytania i zadania często odwołują się tylko do treści podręcznika, nie 
kłopocząc ucznia sięganiem do map w atlasie, analizowaniem ich, wyciąganiem 
wniosków, rozwiązywaniem problemów, które już zostały w tekście jednoznacznie 
rozwiązane i wystarczy tylko odszukać dowolny fragment w tekście, by „dobrze” 
rozwiązać problem. Wydawca dba, by zadania nie były zbyt trudne, by były nastawione 
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na ucznia przeciętnego. Co ma robić uczeń zdolny? Dla niego zostały informacje 
„trudniejsze’, ale to ciągle tylko informacje, nie mające nic wspólnego z 
zaawansowanymi procesami przetwarzania informacji, tworzenia na ich podstawie 
nowej, własnej wiedzy. Taki podręcznik umacnia w niektórych nauczycielach geografii 
i uczniach wiarę, że nauka geografii polega na przyswojeniu odpowiedniej ilości nazw i 
terminów geograficznych, jak dawne „podręczniki dogmatyczne” i „katalogi 
topografii”, krytykowane już sto lat temu przez Romera. Często wydawcy powołują się 
na zasady psychologii, zwłaszcza na stadia rozwoju poznawczego Piageta, jednocześnie 
paradoksalnie zapełniając podręcznik abstrakcyjnymi definicjami i nie pozwalając na 
uaktywnienie ucznia poprzez propozycje samodzielnych działań, które mogłyby być 
związane z konkretną rzeczywistością wokół ucznia, ale nie byłyby związane z treścią 
podręcznika. Prześcigają się w nadawaniu gotowej formy treściom w podręczniku, 
lekcjom według scenariusza, nie zwracając uwagi, że uczenie się, aby było naprawdę 
skuteczne, wymaga trudu zdobywania wiedzy, nie może być łatwe i gotowe. Wymaga 
indywidualizacji nauczania w zależności m.in. od stylu poznawczego ucznia. Wydawcy 
mamią złudną obietnicą, że oto nauczyciel zyskuje gotowy sprawdzony przepis na 
uczenie w zasadzie bez własnego udziału. Aktualnie brzmią słowa: „Słabe wyniki 
nauczania w naszych szkołach pochodzą w dużej mierze stąd, że nie nauczono uczniów 
korzystania z książek i porównywania swego osobistego doświadczenia z 
doświadczeniem społecznym zawartym w książkach.” (Lech 1964) 
      Większość podręczników doskonale zaspokaja potrzeby umysłu „człowieka kultury 
masowej”, którego cechy tak przedstawił R. Kapuściński (1997): „a) brak ciekawości 
świata, nie chce wiedzieć, b) obojętność, pasywność, myślowa drzemka, c) jeżeli jakieś 
myślenie, to powolne, bez tempa, bez polotu, d) ślepa wiara w stereotypy, mity, brednie, 
niechęć, aby je rewidować, odrzucać, e) nieufność”. Uczniowie i nauczyciele 
wychowani na podręcznikach, dzięki którym łatwo wyegzekwować wiedzę za pomocą 
„metody paznokciowej”, podających gotową wiedzę, nie będą wyobrażali sobie innego 
podręcznika, zmuszającego do pracy. Ciekawe podręczniki, docenione przez 
międzynarodowe gremia, nie cieszą się większą popularnością niż wiele innych, 
podobnych do siebie w koncepcji, różniących się tylko widzeniem świata przez ich 
autorów. Hołdują one tradycyjnej koncepcji kształcenia, nastawionej na przekaz 
gotowej, właśnie „podręcznikowej” wiedzy, mało elastycznej na zmiany, bez odniesień 
do zdarzeń dziejących się dookoła, tu i teraz, bez analizy różnorodnych map oprócz 
tych, które zamieszczone są w tekście. Mapy te z racji szczupłości miejsca 
przedstawiają tylko położenie zjawiska, bez uwzględnienia różnorodnych kontekstów 
przestrzennych, co umożliwia atlas geograficzny pozwalający na porównywanie 
zjawisk na Ziemi i poszukiwanie korelacji między nimi; pozwalający interpretować 
zjawiska z różnych punktów widzenia. Z rozmów z nauczycielami wynika, że właśnie 
podręczników, „gdzie jest wszystko”, oczekuje, niestety, wielu. Podręczniki, które 
umożliwiają samodzielne tworzenie wiedzy przez ucznia przy wykorzystaniu innych 
źródeł informacji, np. atlasu, gdzie nie zawsze podaje się wszystkie odpowiedzi, ale 
zadaje pytania, nie są tak popularne. Wymagają bowiem bogatej i aktualnej wiedzy 
także od nauczyciela, wymagają również od niego myślenia. Analizując głębiej tą 
sytuację, można zadać pytanie: kto jest naprawdę w centrum nauczania - nauczyciel czy 
uczeń? Czy zawsze jest to ułatwianie skutecznej pracy, czy ubezwłasnowolnienie 
ucznia i nauczyciela, prowadzonego troskliwie za rękę przez wydawcę? 
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      Niektórzy nauczyciele wolą na lekcji nie używać podręcznika i umożliwiać 
uczniom samodzielne konstruowanie wiedzy. Nie negują jednak jego roli jako pomocy 
w przygotowaniu się do lekcji w domu. Tym samym dają możliwość potem, na lekcji 
wykorzystania podręcznikowej wiedzy w praktyce i skorygowania sposobu rozumienia 
zagadnień przez uczniów. Daje to możliwość pogłębienia podręcznikowej wiedzy.  
      Z rozmów z uczniami wynika, że nie wszyscy uczniowie chcą podręczników 
„podających” wiedzę, chcą natomiast czuć satysfakcję z samodzielnego dochodzenia do 
wiedzy. Chcieliby, żeby podręcznik napisany był prostym, jasnym językiem, „aby go 
uczeń zrozumiał”. Chcą jasnych, czytelnych, kolorowych rysunków i schematów, „aby 
łatwiej zapamiętać treść” (to wiąże się już z jej przetwarzaniem, a nie odtwarzaniem), a 
na końcu rozdziału - podsumowania. Niektórzy z uczniów, z którymi rozmawiałam, 
proponowali w podręczniku do geografii „przestrzenne makiety, jakie mają dziecięce 
książki”, płyty CD. Jedna z uczennic powiedziała: „Nie lubię uczyć się w szkole tego, 
co już wiem. Lubię się uczyć nowych rzeczy. Niektóre podręczniki są nudne, bo nie ma 
w nich nic nowego.” I dalej: „ Lubię, jak uczniowie mają coś zrobić po swojemu. Ale 
żeby to nie było tak do końca opisane. Bo wtedy nauczyciel już nie chce, żeby coś 
robić, bo przecież i tak jest napisane i można sobie przeczytać.” Te słowa współgrają z 
wyrażoną przez K. Lecha krytyką podręczników fizyki z lat 60., w których 
zamieszczono nie powiązane ćwiczenia, wyjaśniając je od początku do końca, bez 
związku z wiedzą wcześniejszą, „samowystarczalne” (z gotowym tłumaczeniem 
zjawiska i wnioskami). Współczesna uczennica powtarza myśl K. Lecha (1964): 
„Uczniowie nie muszą przeprowadzać żadnych rozumowań: przewidywać zjawisk, 
uzasadniać przewidywań, wyjaśniać nowych zjawisk w oparciu o wiedzę, jaką 
dysponują. Muszą tylko zapamiętywać sformułowania podręcznika, które im zresztą nie 
wiążą się w żadną sensowną całość”. 
 
 
CHARAKTER WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY I CO Z TEGO WYNIKA DLA TREŚCI PODRĘCZNIKÓW 
 
      Żyjemy w fazie społeczeństwa informatycznego, gdzie zalew informacji powoduje 
konieczność analizowania, oceniania, przetwarzania napływających zewsząd danych. 
Wiedza nie jest już pewna. Tak rozumie ją „nowa socjologia oświaty”: „Wiedza nie jest 
niczym obiektywnym, absolutnym i zewnętrznym w stosunku do społecznej świadomości. 
Jest zestawem znaczeń społecznie i historycznie konstruowanym. Jest produktem 
nieformalnego porozumienia, wynegocjowanego pomiędzy członkami zorganizowanej 
wspólnoty intelektualnej. Nie ma wiedzy ››obiektywnej‹‹ w sensie niezależności od 
języka, założeń, procedur obserwacyjnych.” (Sawisz 1989) Nie jest to wiedza 
„zunifikowana, spetryfikowana, podzielona na kawałki, aby łatwiej ja było sprzedawać 
czy też ››oddawać w depozyt‹‹”(Sawisz 1989); wiedza w tym rozumieniu to nie 
„kapitał, który trzeba jak najlepiej zdać” (Sawisz 1989). Wymaga nie podawania w 
formie gotowej, ale tworzenia. Potwierdzają to zmiany w kryteriach klasyfikowania 
(choćby przyjęcie nowej definicji planety, nowego podziału Oceanu Światowego). Dla 
ucznia ważna powinna być świadomość, że wiedza nie jest dana, jest tworzona przez 
ludzi z różnych informacji. W edukacji ważna jest nie znajomość faktów, ale 
umiejętność rozumienia zasad i ich tworzenia oraz własna koncepcja świata tworzona w 
oparciu o informacje.  
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      Psychologia podkreśla rolę umiejętności nadawania znaczenia materiałowi 
przeznaczonemu do asymilacji – wiedzy metapoznawczej: „To olśniewające, jeśli 
zastanowimy się nad tym, jak liczne próby edukacyjne skierowane są na przekazywanie 
wiedzy i umiejętności, a jak niewiele z nich skupia się na pomaganiu dzieciom w 
zrozumieniu i ukształtowaniu ich własnych wzorców myślenia i kategoryzowania” 
(Fontana 1998). Nie jest to jednak zupełnie nowy pogląd. O tym, że podręcznik 
powinien zawierać wskazówki dotyczące sposobów posługiwania się treściami 
mówiono już wcześniej (Lech 1964). 
      Jeśli podręcznik ma służyć rozwojowi ucznia, warto, by wykształcił także jego 
potrzeby poznawcze poprzez trud, nie – łatwość, zdobywania wiedzy. Potrzeby 
społeczne, intelektualne i inne wyższe, między innymi potrzeby poznawcze (poznania, 
rozumienia, eksploracji), według teorii potrzeb Maslowa powodowane są nie tylko 
czynnikami wrodzonymi, ale i reakcjami wyuczonymi. Inne jego badania wykazały, że 
ludzie bez problemów psychicznych, zadowoleni z życia (co prawda stanowiący małą 
część populacji), gotowi są, między innymi, do wypróbowywania raczej nowego niż 
bezpiecznego i pewnego (za: Fontana 1998).  
      Warto przy produkcji podręczników wziąć pod uwagę także te poglądy, jeśli 
chcemy społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego, przystosowującego się do zmian, 
krytycznie myślącego, potrafiącego odróżnić populistyczne deklaracje od realnych 
obietnic. Żeby to zrealizować, trzeba podjąć trud kształcenia nauczycieli nie 
obawiających się pracy z podręcznikiem wyzwalającym własne przemyślenia ucznia. 
Na to, by wzrosło zainteresowanie takimi podręcznikami, potrzeba czasu.  
      Dobrze, by, mimo wszystko, uczeń i nauczyciel mieli wybór – nie między różną 
treścią podręczników, ale różnym podejściem do uczenia tych treści w podręcznikach. 
Już dawno mówiła o tym M. Czekańska (1973): „Znakomitym, ciągle oczekiwanym 
rozwiązaniem, wzbogacającym metody i treści nauczania byłoby również wprowadzenie 
dwóch, względnie trzech (tylko tyle!) podręczników uczniowskich, różniących się 
sposobem ujęcia treści merytorycznych i koncepcją metodyczną. Wybór podręcznika 
dla danej klasy (...) pozostawiony byłby nauczycielowi”.  

 
 

SUMMARY 
 
      The paper presents concepts of a geography handbook over the times of E. Romer 
& W. Nałkowski until now timespan. The views of geography didacticians were 
confronted with expectations of contemporary handbook writers and users, publishers 
focused mainly on the product marketing success, pupils interested in the handbook 
attractiveness and price and the teachers demanding, first of all, comfortable work tool. 
The concept of a handbook was based on analysis of the pupils, students and geography 
teachers’ opinions.  
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The criteria of school textbooks evaluation 
 
 
 
 

      Jedną  z kluczowych zmian, jakie zaszły w polskiej edukacji po 1989 roku było 
przyznanie szkołom dużej autonomii w zakresie metodyczno-programowym. Wyrazem 
tej nowej sytuacji stał się pluralizm podręcznikowy, dopuszczający funkcjonowanie 
dowolnej ilości podręczników do każdego z przedmiotów nauczania i stwarzający 
jednocześnie możliwość wyboru opracowania najlepszego z punktu widzenia danej 
społeczności szkolnej. Ta idealna z założenia sytuacja, w praktyce okazuje się 
niezwykle trudna. Głównym problemem jest właściwa ocena istniejącej oferty i 
wyszukanie tego podręcznika, który będzie najbardziej odpowiedni dla danej 
zbiorowości uczniów.  
      Wybór podręcznika nie powinien być oparty jedynie na ocenie intuicyjnej. 
Właściwe postępowanie wymaga zastosowania określonych narzędzi oceny oraz 
elementarnej znajomości teorii podręcznika szkolnego. Im więcej wiemy o strukturze 
podręcznika, o roli jego poszczególnych elementów, tym bardziej świadomie możemy 
przeprowadzić jego analizę. J. Skrzypczak (2003) uważa, że ocena danej książki 
odbywa się wręcz na zasadzie porównania jej z wyobrażanym modelem-wzorcem i 
polega na ustaleniu, które z założeń modelowych są w danym przypadku spełnione, a 
które nie zostały zrealizowane.  

 
 

PŁASZCZYZNY OCENY PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO 
 

      Lista elementów, które należy brać pod uwagę podczas oceny podręczników jest 
długa. Pełna analiza powinna obejmować zarówno płaszczyznę merytoryczną, jak i 
metodyczną oraz techniczną (edytorską). Ocena merytoryczna polega na weryfikacji 
treści pod względem ich zgodności z rzeczywistością, z dorobkiem danej dziedziny 
naukowej. Jej celem jest odpowiedź na pytanie, czy zawarte w podręczniku treści są 
prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem wiedzy oraz czy dobór informacji w 
poszczególnych rozdziałach jest właściwy (Skrzypaczak 2003). Jest to praca żmudna i 
wymaga od nauczyciela szerokiej, rzetelnej wiedzy. Pod względem metody jest jednak 
względnie prosta. Cała procedura polega bowiem na ocenie zgodności przekazywanych 
przez podręcznik informacji względem wiedzy naukowej w danym zakresie. W 
obiegowych opiniach ocena podręcznika utożsamiana jest często właśnie z weryfikacją 
merytoryczną. Podręcznik szkolny jest jednak książką o specjalnym przeznaczeniu. 
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Ważny jest więc sposób ujęcia treści, bo od niego w dużej mierze zależą efekty 
kształcenia. Rzetelność merytoryczna jest oczywiście warunkiem dopuszczenia 
podręcznika do użytku szkolnego ale jego ocena nie może być zakończona na tym 
etapie.   
      W ocenie technicznej pod uwagę brane są te cechy, które decydują o wyglądzie i 
funkcjonalności książki. Są to: jakość druku, jakość papieru, format książki, rodzaj 
oprawy, ogólna kompozycja stronicy, itp. Mówiąc o jakości druku mamy na myśli 
wszystkie cechy, które wpływają na czytelność zapisu, a więc wielkość czcionki, krój 
liter, gęstość druku, kontrast pomiędzy tłem a pismem. Przy ocenie jakości papieru 
uwagę zwraca się na stopień jego przezroczystości, połyskliwość, odporność na 
zniszczenie. Kompozycja strony to szerokość kolumny, wielkość marginesów, sposób 
umieszczania ilustracji i tekstu. Współczesne podręczniki niekiedy przekraczają granice 
normy w tym względzie. Czcionka bywa zbyt mała a odstępy pomiędzy wierszami, 
podobnie jak marginesy redukowane są do minimum. Czytanie takiego tekstu sprawia 
uczniom trudności. Niekorzystny jest również nadmiar elementów  graficznych. Na 
jednej stronicy występuje czasem kilka różnych, często zachodzących na siebie 
ilustracji, znaków, symboli. Rozbijają one tekst, rozpraszają uwagę ucznia i ograniczają 
percepcję zapisanych treści.  Choć te elementy wydają się mniej ważne od innych 
należy, przy ocenie podręcznika brać je pod uwagę, ponieważ mają wpływ na 
przejrzystość zapisu, a tym samym łatwość odbioru treści. 

W ocenie metodycznej analizie podlega szeroko rozumiany sposób 
przedstawiania treści. Składa się na niego całokształt cech mających wpływ na 
przydatność podręcznika w organizacji i przebiegu procesu kształcenia, zarówno w 
sensie przekazywania wiadomości, jak i kształtowania umiejętności oraz postaw. Są to 
przede wszystkim takie kwestie jak układ treści, metody ich prezentacji oraz sposób 
strukturyzacji materiału. Ze względu na wieloaspektowość procesu kształcenia 
metodyczna ocena podręczników jest bardzo złożona i przez to trudna. Problemem jest 
zarówno przygotowanie narzędzi badawczych, jak i przeprowadzenie samej analizy, a 
także właściwa interpretacja otrzymanych wyników. Z powyższych względów analiza 
metodyczna zostanie przedstawiona w bardziej szczegółowy sposób. 

 
 

ANALIZA METODYCZNA PODRĘCZNIKA 
 

      Analiza metodyczna podręcznika prowadzona pod kątem jego oceny i 
ewentualnego wyboru jako książki obowiązkowej dla ucznia musi być  postępowaniem 
przemyślanym. Po pierwsze nie mogą to być badania przesadnie rozbudowane, 
ponieważ zbyt duża rozległość i szczegółowość analiz rozmyje obraz podręcznika jako 
całości i utrudni jego ostateczną ocenę. Po drugie, każde z podejmowanych działań 
musi kończyć się konstatacją o wartości zastosowanych w podręczniku rozwiązań. 
Musi odpowiadać na pytanie czy dany sposób ujęcia treści jest dobry, czy zły, 
korzystny, czy szkodliwy. Nie wystarczy stwierdzenie, że w książce zastosowano 
dedukcyjny tok myślenia lub, że wśród ilustracji przeważają schematy. Analiza 
podręcznika pod kątem jego wyboru musi być zakończona oceną tych faktów. Trzeba 
określić, czy te cechy dobrze świadczą o podręczniku, czy źle, będą sprzyjały 
skutecznemu kształceniu, czy też utrudnią pracę nauczyciela i ucznia.  Po trzecie, 
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analiza powinna być prowadzona w odniesieniu do cech konkretnego odbiorcy. Te 
same rozwiązania metodyczne mogą mieć różną przydatność w różnych środowiskach. 
Nauczyciel dokonujący oceny podręcznika zawsze powinien więc brać pod uwagę 
możliwości i potrzeby potencjalnych użytkowników.   
      Jedną z ważniejszych cech danego podręcznika jest układ treści wyrażonych w 
tekście, ilustracjach i zadaniach dydaktycznych, czyli porządek i sposób w jakim 
informacje są przedstawiane. S. Piskorz (1979) różnicuje układy treści według trzech 
kryteriów: kolejności tematów, sposobu prezentacji treści w obrębie tematu oraz 
według toków rozumowania. Dla oceny dydaktycznej podręcznika najważniejsze jest to 
drugie kryterium, ponieważ decyduje o wzajemnych relacjach pomiędzy elementarnymi 
porcjami informacji, a przez to również o spójności, przystępności i atrakcyjności 
wiedzy przekazywanej przez podręcznik.  
      Analiza podręczników wskazuje, że można wyróżnić kilka różnych sposobów 
prezentacji treści w ramach danego rozdziału. S. Piskorz (1995) w podręcznikach 
geograficznych wyróżnia 6 układów. W innych podręcznikach przedmiotowych z 
pewnością można wyodrębnić ich jeszcze więcej. Które z nich są dobre z punktu 
widzenia skuteczności przekazu, a które złe? Nie wchodząc w szczegółową 
charakterystykę wymienionych układów można stwierdzić, że dobry układ to taki, 
który sprawia, że kolejne porcje przedstawianych informacji są ze sobą powiązane 
merytorycznie oraz logicznie i dają pełny obraz przedstawianego zjawiska, procesu lub 
obiektu. Za pozytywną cechę należy uznać też takie ułożenie treści, które sprzyja 
kształtowaniu odpowiedniego toku myślenia u ucznia, pokazuje mu drogę dochodzenia 
do kolejnych faktów oraz sposób ich interpretacji. Takie warunki spełnia na przykład 
układ problemowy, w którym treści zogniskowane są wokół jakiegoś pytania 
(problemu), które wprawia ucznia w stan zaciekawienia.  Autor stawia pytanie, a 
następnie przytaczając odpowiednie fakty, prawidłowości, teorie, odpowiada na nie. 
Czasem zadaje uczniowi zadanie, którego rozwiązanie stanowi cząstkę odpowiedzi na 
postawiony problem.  
      Korzystnie należy ocenić układ dominantowy i strukturalny. Pierwszy z nich 
wyróżnia się tym, że w obrębie danego tematu wyraźnie wyróżniona zostaje cecha 
nadrzędna omawianego zagadnienia – tzw. dominanta, a pozostałe treści dobudowane 
są na zasadzie związków przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych lub 
chronologicznych. Takie układy charakterystyczne są zwłaszcza dla geografii i historii. 
Dominantą może być nadrzędna cecha jakiegoś regionu lub najważniejsze wydarzenie 
w analizowanym czasie. W układzie strukturalnym natomiast pojęcia, prawidłowości, 
teorie ułożone są w sposób hierarchiczny. Autor wychodzi od kwestii podstawowych w 
danym temacie, przedstawia wybrane fakty i pojęcia ogólne, następnie opisuje związki 
między nimi lub wyprowadza pojęcia szczegółowe. Dobór tych faktów i pojęć jest tak 
przeprowadzony, że pozostają one ze sobą w czytelnych relacjach podrzędności i 
nadrzędności. Ten układ szczególnie dobrze pasuje do tematów, w ramach których 
przedstawiane są zjawiska o złożonej strukturze.  
      Niekorzystnie natomiast ocenić należy takie podręczniki, w których rozdziały są 
luźnym zbiorem wiadomości na dany temat, nieuporządkowanych lub 
uporządkowanych według encyklopedycznego schematu. Wadą takiego sposobu jest to, 
że  brakuje wyraźnych powiązań logicznych pomiędzy poszczególnymi porcjami 
informacji. W związku z tym trudne staje się zrozumienie rzeczywistości. Porcje 
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odczytanych informacji pozostają bez powiązań przyczynowo-skutkowych, 
funkcjonalnych, czy chronologicznych  W umyśle odbiorcy nie powstają więc spójne 
struktury wiedzy. Fakty bez wzajemnych powiązań ulegają szybkiemu zapomnieniu. 
      Ocena metodyczna podręcznika wymaga również analizy metod prezentacji treści. 
Zazwyczaj treści są wyrażone w trojaki sposób: poprzez tekst, ilustracje i zadania 
dydaktyczne. Wszystkie te elementy należy więc poddać ocenie. Przed rozpoczęciem 
odrębnej analizy każdego z nich, warto spojrzeć na nie jako na układ kompozycyjny i 
ocenić wzajemne proporcje między nimi oraz zasadność użycia każdego z nich do 
prezentacji poszczególnych porcji treści. Są grupy informacji, które łatwo jest 
zrozumieć i  przyswoić kiedy wyrażone są graficznie. Wymienić tu można wszelkiego 
rodzaju informacje o rozmieszczeniu przestrzennym obiektów, o przebiegu procesów, 
porządku chronologicznym zdarzeń, strukturze zjawisk, czy budowie przedmiotów. 
Dobrym środkiem ich wyrazu są mapy, schematy, przekroje, wykresy, diagramy albo 
tabele. W innych przypadkach, kiedy na przykład chodzi o wierne przedstawienie cech 
przedmiotu, obiektu, czy krajobrazu  warto wykorzystać fotografie. Z kolei 
szczegółowe objaśnienie jakiegoś zjawiska lub procesu łatwiej jest przekazać poprzez 
tekst.  
      Są też takie momenty w procesie kształcenia, kiedy należy uruchomić aktywność 
własną ucznia. Należy sprawdzić, czy dobrze zrozumiał przedstawiane mu treści, czy 
potrafi je wykorzystać w tworzeniu dalszych struktur lub czy opanował dany sposób 
postępowania. Narzędziem, które ułatwi aktywne włączenie młodzieży w proces 
nauczania są zadania dydaktyczne, czyli wszelkiego rodzaju pytania i polecenia 
kierowane do odbiorcy podręcznika. Pełnią one rolę kontrolno-utrwalającą oraz 
stymulującą ucznia do twórczego udziału w lekcji. Ich obecność pomaga  
nauczycielowi zorganizować proces kształcenia z czynnym udziałem ucznia.  
      W ocenie podręcznika warto więc zwrócić uwagę, czy autor podręcznika dobrze 
wykorzystał możliwe środki przekazu informacji i czy właściwie je dobrał do 
charakteru treści. Taka ogólna analiza metod prezentacji treści będzie odpowiednim 
wstępem do szczegółowej analizy tekstu, ilustracji i zadań dydaktycznych. 

 
      Analiza tekstu. W przypadku tekstu, niezwykle istotne wydają się następujące 
cechy: przystępność językowa oraz udział i jakość tekstów  wyjaśniających, a także  
instruktażowych.  
      Na przystępność tekstu składa się przede wszystkim składnia zdań, rodzaj 
używanego słownictwa, a także typ relacji nadawca-odbiorca. Wszystkie te cechy 
muszą być dostosowane do psychicznych i intelektualnych możliwości potencjalnego 
odbiorcy. Uczeń powinien bez problemów rozumieć czytany tekst. Jednocześnie nie 
może mieć wrażenia, że jest traktowany poniżej swoich możliwości. Niekorzystną 
cechą jest więc zarówno zbyt duży stopień trudności kierowanych do ucznia 
komunikatów, jak i ich infantylność. Nauczyciel znający swoich podopiecznych bez 
trudu powinien dokonać właściwej oceny tej cechy tekstu.  
      Teksty należy również analizować pod kątem ich przydatności w budowaniu 
spójnych struktur wiedzy. Wiedza ma charakter spójny wówczas, kiedy poszczególne 
jej elementy są ze sobą powiązane na zasadzie związków przyczynowo-skutkowych, 
funkcjonalnych lub chronologicznych (Włodarski 1998). Szczególną rolę w tym 
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zakresie pełni tekst wyjaśniający, odpowiadający na pytanie: dlaczego tak jest?1. Dzięki 
wyjaśniającemu typowi narracji uczeń ma szanse poznać uwarunkowania opisywanych 
elementów rzeczywistości, konsekwencje ich występowania oraz związki z innymi 
faktami. Informacje pozbawione wzajemnych powiązań są nietrwałe, a wiedza złożona 
z odosobnionych faktów jest mało użyteczna w rozumieniu świata. Dlatego analiza 
tekstu podręcznikowego powinna być prowadzona pod kątem udziału tekstu 
wyjaśniającego. Im częstsze jest występowanie zdań wyjaśniających, tym lepsze są 
warunki do trwałego opanowania przez ucznia treści kształcenia i właściwej 
strukturyzacji opanowanego materiału. Dzięki wyjaśnieniom uczeń wychodzi poza 
uczenie się faktów. Poznaje prawidłowości, które z kolei pozwalają układać 
poszczególne porcje wiadomości w logiczną, zrozumiałą całość.  
      Niezwykle ważną kwestią pozostaje jednak nie tylko udział tekstu wyjaśniającego, 
ale także jakość stosowanych w podręcznikach wyjaśnień. W praktyce bywa tak, że 
zdanie, które ma formalnie charakter wyjaśniający w rzeczywistości niczego nie 
tłumaczy. Nie czyni przytaczanych faktów bardziej zrozumiałymi, nie osadza ich w 
szerszym kontekście. Przyczyną tego może być na przykład zbyt duży stopień 
ogólności informacji podawanych jako uwarunkowania przytaczanych faktów. 
Przykładem może być następujący fragment: 
      Większa część lądów ziemi znajduje się na półkuli północnej. Układ ten jest 
wynikiem globalnych procesów tektonicznych, które ciągle zachodzą na naszej 
planecie2. 
      Powyższy fragment zbudowany jest z dwu zdań, z których pierwsze ma charakter 
opisowy, drugie zaś wyjaśniający. Nie można być jednak pewnym, że uczeń zrozumie 
przyczyny koncentracji lądów na jednej z półkul, ponieważ określenie globalne procesy 
tektoniczne jest trudnym do interpretacji ogólnikiem.  
      Inną przyczyną niedoskonałości wyjaśnień jest posługiwanie się zbyt trudną i nie do 
końca znaną terminologią, jak w następującym zdaniu:  Pierwotna rzeźba górska uległa 
zniszczeniu na skutek trwających miliony lat procesów denudacyjnych. Uczeń pierwszej 
klasy gimnazjum, do którego adresowany jest ten komunikat raczej nie zna znaczenia 
pojęcia denudacja, nie wie jakie procesy się pod nim kryją, w związku z czym podany 
argument traci swą moc wyjaśniającą. Poza tym pojęcie to jest tak szerokie, że nawet 
jego znajomość nie pozwala zrozumieć co naprawdę doprowadziło do zniszczeniu 
rzeźby. 
      Jak pokazują przytoczone przykłady sam fakt występowania tekstu o charakterze 
wyjaśniającym nie przesądza o wartości podręcznika. Ważna jest jakość wyjaśnień, ich 
trafność i przydatność dla celów kształcenia na określonym poziomie.  
      W przedmiotach, w ramach których uczeń poznaje pewne procedury działań i uczy 
się wykonywania określonych czynności, bardzo ważne są teksty instruktażowe. 
Pozwalają one wyposażyć ucznia w wiedzę proceduralną, typu wiem jak.... Dotyczy to 
zwłaszcza przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, w których niebagatelne 
miejsce zajmują działania praktyczne oparte na określonych algorytmach, 
obejmujących ściśle określone czynności. Jednym z kryteriów oceny podręcznika może 
                                                 
1 Cechy poszczególnych rodzajów tekstu zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale pt. Słowo w 

podręczniku szkolnym 
2 Przytaczane fragmenty zostały zamieszczone wyłącznie dla celów zilustrowania omawianych problemów, 

dlatego nie jest podawane źródło ich pochodzenia. 

 217  



Jolanta Rodzoś, Paweł Pytka 

być więc występowanie tekstów instruktażowych ułatwiających zarówno 
nauczycielowi, jak i uczniowi opanowanie wymaganych  technik działania. Podobnie 
jak w poprzednim przypadku ocenie podlega nie tylko sam fakt obecności tego rodzaju 
tekstu ale również jego jakość. 
      O ile potrzeba tekstu wyjaśniającego i instruktażowego oceniana jest jednoznacznie, 
o tyle zamieszczanie komunikatów o charakterze wartościującym i normatywnym 
pozostaje kwestią kontrowersyjną. Przekazywanie przez podręcznik sądów o 
przedstawianych faktach oraz formułowanie norm postępowania warunkuje 
kształtowanie określonej postawy ucznia. Z drugiej jednak strony może przyzwyczaić 
go do biernego przyswajania gotowych opinii i wzorców postępowania.  
      Oceniając podręcznik warto również zwrócić uwagę na ekspresję językową tekstu. 
Istnieje pewien pogląd, będący pochodną długotrwałego procesu zbliżania wiedzy 
szkolnej do wiedzy naukowej, że język stosowany w przedmiotach przyrodniczych 
musi być językiem naukowym, a więc suchym, pozbawionym ekspresyjnych środków 
wyrazu. Tymczasem rzeczywistość jest barwna, nie kończy się na cechach policzalnych 
i mierzalnych, a zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy, lecz także 
kształtowanie wrażliwości ucznia, rozwijanie jego sfery emocjonalnej. Środkiem 
realizacji tego celu może być właśnie bogaty, pełen ekspresji język.  

 
      Analiza zadań dydaktycznych. Zadania dydaktyczne, czyli pytania i polecenia 
kierowane do ucznia są bardzo ważnym elementem książki szkolnej. Przy ocenie 
podręczników rzadko są jednak brane pod uwagę. Trudność stanowi wybór kryteriów 
oceny tego nośnika treści.  
      W ocenie zadań dydaktycznych najważniejszą kwestią wydaje się ich przydatność 
w procesie kształcenia. Przydatność ta musi być rozpatrywana zarówno z punktu 
widzenia ucznia, który samodzielnie próbuje opanować treści, np. w ramach 
samokształcenia, a także z perspektywy nauczyciela, który organizuje lekcję.  
      Oceniając zadania warto więc odpowiedzieć na pytanie czemu one służą – kontroli 
wiadomości posiadanych przez ucznia, czy wprowadzaniu nowych treści3. Obydwa 
typy zadań są w podręczniku potrzebne, ważniejsze jednak wydaje się występowania 
zadań, które pomogą we wprowadzaniu nowych treści. Są to pytanie i polecenia, 
których wykonanie wzbogaca ucznia o nową porcję wiedzy,  umiejętności, lub uczy go 
określonych zachowań. Według założeń współczesnej dydaktyki proces kształcenia 
winien być oparty na aktywnej postawie ucznia. Zdobywanie wiedzy powinno odbywać 
się drogą rozwiązywania kolejnych zadań przez samego ucznia. Zamieszczenie w 
podręczniku poleceń, kierujących jego pracą, która doprowadzi go do poznania nowych 
faktów, prawidłowości lub hipotez ułatwi taki sposób postępowania. Zadania kontrolne, 
sprawdzające stopień opanowania materiału są łatwiejsze w konstrukcji i bez problemu 
można je sformułować bezpośrednio na lekcji. Przygotowanie zadań organizujących 
cały proces poznawczy jest trudniejsze, wymaga czasu i doświadczenia, dlatego ich 
obecność w podręczniku jest niezwykle pomocna. Podwyższa wręcz szanse na 
aktywizujący tok lekcji lub procesu samokształcenia.  
      Warto również zwrócić uwagę na charakter zadań wprowadzających nowe treści. 
Na czym polega ich rozwiązywanie: na prostym odtwarzaniu treści zapisanych w 

                                                 
3 Typologia zadań została przedstawiona w rozdziale Słowo w podręczniku szkolnym. 
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tekście lub ilustracjach, czy też wymaga przetworzenia zebranych informacji włącznie z 
formułowaniem wniosków? Nie należy negatywnie oceniać prostych zadań 
reproduktywnych, wymagających tylko odtworzenia informacji z różnych źródeł, a 
zwłaszcza z ilustracji.  Występowanie w podręczniku pytań i poleceń kierujących 
procesem odczytywania treści rycin należy uznać za bardzo korzystne. Współczesna 
dydaktyka odkodowanie informacji zapisanych w formie graficznej uważa za jedną z 
umiejętności kluczowych, warunkujących sprawne funkcjonowanie człowieka. Ważne 
jest natomiast, by tego typu polecenia nie stanowiły zdecydowanej większości zadań i 
by reprodukcja wiadomości nie była celem ostatecznym kształcenia.  

Odtwarzanie powinno stanowić wstępne ogniwo postępowania poznawczego. 
Zebrane informacje powinny być w dalszej kolejności przetwarzane drogą analizy, 
porównań, porządkowania według przyjętych kryteriów, itp. Końcowym etapem ich 
wykorzystania powinno być formułowanie wniosków uogólniających, ocena poznanych 
faktów albo projektowanie określonych działań.  

W Polsce rozpowszechniony jest model podręcznika szkolnego zawierającego 
przede wszystkim zadania kontrolno-utrwalające. Jeśli zamieszczane są pytania i 
polecenia, których celem jest wprowadzenie nowych treści, to zdecydowana ich 
większość ma charakter reproduktywny. Treści kształcenia przekazywane są za pomocą 
tekstu i ilustracji, zadania zaś służą sprawdzeniu stopnia ich opanowania lub wymagają 
prostego odtworzenia informacji zawartych w tekście, czy ilustracjach. Tymczasem 
pełny proces poznawczy ma miejsce wówczas, gdy zebrane informacje są 
przetwarzane. Dlatego ważne jest zamieszczanie również zadań wymagających 
czynności wyższego rzędu niż tylko odczytywanie zapisanych informacji i ich 
zapamiętywania. Jeśli podręcznik nie proponuje tego typu zadań, cały obowiązek ich 
konstrukcji i wkomponowania w proces poznawczy spoczywa na nauczycielu.  
      W świetle powyższych rozważań można powiedzieć, że dobry podręcznik to taki, 
który zawiera połączone treściowo zespoły zadań, wskazujące uczniowi kolejne kroki 
rozwiązywania problemu od gromadzenia informacji, przez ich porządkowanie po 
formułowanie wniosków uogólniających, oceny poznawanych faktów, czy 
projektowanie nowych sytuacji. Takie zespoły powinny występować w różnych 
miejscach rozdziałów.  

Zadania dydaktyczne można również oceniać pod względem ich przydatności do 
kształtowania różnego typu umiejętności. W tym celu potrzebne jest rozpoznanie 
czynności, które uczeń musi wykonać, aby rozwiązać dane zadanie4. Ponieważ celem 
kształcenia jest wyposażenie ucznia w szeroki zestaw umiejętności, cechą pozytywną 
podręcznika jest duża różnorodność zadań pod względem czynności wykonywanych w 
trakcie ich rozwiązywania. Szczególnie korzystną cechą jest obecność pytań i poleceń 
kształtujących umiejętności wyższego rzędu jak wnioskowanie, ocena, projektowanie.  

 
      Analiza ilustracji. Współczesna książka szkolna wyróżnia się bogactwem 
ilustracji. Odgrywają one dużą rolę w tworzeniu wyobrażeń obiektów, zjawisk i 
procesów będących poza zasięgiem obserwacji bezpośredniej, a w dalszej kolejności w 
kształtowaniu pojęć. Dostarczają informacji o fizycznych, zewnętrznych 

                                                 
4 Typologia czynności wykonywanych podczas rozwiązywania zadań i odpowiadających im 

umiejętności przedstawiona została w rozdziale Słowo w podręczniku szkolnym. 
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właściwościach przedmiotów oraz o ich cechach abstrakcyjnych, jak estetyka, czy 
atmosfera miejsca. Służą także przedstawianiu relacji i współzależności występujących 
pomiędzy poszczególnymi elementami rzeczywistości.   
      Metodyczna ocena ilustracji jest dość trudna ze względu na brak kryteriów 
jednoznacznych dla wszystkich przedmiotów i wszystkich szczebli kształcenia. 
Problemem jest nie tyle sama analiza materiału ilustracyjnego ile interpretacja wyników 
przeprowadzonych badań i ocena zaobserwowanych faktów. Można na przykład 
przeprowadzić analizę ilościową określającą liczbę ilustracji w całym podręczniku, 
obliczyć średnią arytmetyczną w odniesieniu do stronicy lub rozdziału. Wyniki takiej 
analizy nie przekładają się jednak bezpośrednio na dydaktyczną ocenę podręcznika. Bo 
cóż znaczy fakt, że w jednej książce przeciętnie na stronie mieszczą się trzy ilustracje, a 
w drugiej pięć? Które z tych opracowań jest lepsze? Metoda ta pozwala więc jedynie na 
uporządkowanie podręczników według  wskaźników liczbowych. Daje też możliwość 
wyłonienie opracowań o skrajnie odmiennych koncepcjach w zakresie prezentacji 
treści.  
      Często stosowanym kryterium oceny środków obrazowych jest ich różnorodność. 
Pamiętać jednak należy, że udział poszczególnych rodzajów ilustracji częściowo zależy 
od treści podręcznika, dlatego metoda ta bardziej przydatna jest dla analizy 
porównawczej kilku podręczników z tego samego zakresu, niż dla oceny tylko jednego 
z nich. W tym drugim przypadku brakuje określonej płaszczyzny odniesienia, która 
pozwoliłaby nam zinterpretować wynik. Niemniej jednak ogólnie można uznać, że 
różnorodność ilustracji w podręczniku jest oznaką pozytywną. Istnieje wówczas 
możliwość przygotowania ucznia do odczytywania i interpretacji treści 
przedstawionych za pomocą różnych ujęć graficznych. Różnorodność środków 
obrazowych świadczy także o tym, że przypisano im w podręczniku różne funkcje – 
informacyjną, objaśniającą, porządkującą, syntetyzującą. Każda z tych funkcji jest 
bardzo pożądana. Stosowanie zróżnicowanych rozwiązań kartograficznych wzmacnia 
poza tym motywacyjną funkcję podręcznika. Książka zawierająca różne typy rycin 
przyciąga uwagę ucznia, i zwiększa jego zainteresowanie treściami. Najmniej korzystna 
sytuacja istnieje wtedy, gdy ryciny pełnią rolę drugorzędną – ilustrują tylko treści 
wyrażone tekstem lub gdy stanowią ozdobnik.  
      W ramach oceny metodycznej analizie należy poddać także trafność doboru 
kartograficznych metod prezentacji treści. Wraz z rozwojem technik komputerowych 
znacznie poszerzyły się możliwości graficznego opracowania informacji. Łatwo tu 
jednak o przerost formy nad treścią. Bardzo często przesadnie rozbudowane diagramy, 
wykresy, schematy oraz innego typu rysunki zniekształcają wielkości przedstawianych 
zjawisk i utrudniają odczytanie rzeczywistych relacji pomiędzy nimi. Niejednokrotnie 
zamiast ułatwienia, komplikują proces percepcji treści. Najlepszą zasadą dydaktyczną 
wydaje się prostota ujęcia treści. Przeprowadzone badania na temat percepcji treści 
wyrażonych w sposób graficzny potwierdzają tę tezę (Wojtanowicz 2005) 
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KARTA OCENY PODRĘCZNIKA - PROPOZYCJA 

 
      Wybór podręcznika spośród bogatej oferty, jaka współcześnie istnieje w zakresie 
każdego z przedmiotów kształcenia, wymaga analizy i oceny oferowanych opracowań. 
Podstawą rzetelności i obiektywizmu tego typu działań jest  przyjęcie jednolitych  i 
dobrze dobranych kryteriów i narzędzi oceny. Niniejsze opracowanie przedstawia 
propozycję karty oceny, która może ułatwić wybór podręcznika dla ucznia 5.   
      Prezentowane narzędzie odwołuje się do elementów składających się na wartość 
merytoryczną, metodyczną i techniczną opracowania (tab. 1-3). Spośród wielu cech, 
które przesądzają o przydatności książki w procesie kształcenia wybrano kilka 
najistotniejszych, zasadniczych dla skuteczności procesu kształcenia. Dzięki 
ograniczeniu liczby kryteriów oceny, realne staje się wykonanie analizy kilku lub 
kilkunastu alternatywnych podręczników a obraz poszczególnych opracowań nie ulega 
rozmyciu. W zależności od potrzeb, od specyfiki poszczególnych przedmiotów 
nauczania listę ocenianych cech można oczywiście poszerzać. Ocena podręczników do 
historii może zawierać na przykład pytanie o obecność tekstów źródłowych, przy 
książkach z zakresu matematyki lub fizyki ocenie poddać można obecność 
przykładowych rozwiązań poszczególnych typów zadań, itp. 
      W celu uzyskania wymiernego wyniku badań zaproponowano czteropunktową 
skalę ocen każdej z analizowanych cech podręcznika (od 0 do 3). Ocena 0 oznacza 
ocenę niedostateczną, 1 punkt – dostateczną, 2 – dobrą, zaś 3 – bardzo dobrą. Punktacja 
zerowa przyznawana jest wówczas, gdy dany element podręcznika nie występuje, lub 
gdy jego jakość jest zdecydowanie negatywna. Trzy punkty można przyznać z kolei 
wtedy, kiedy w danej kwestii nie stwierdzono żadnych uchybień. Niezbyt duża 
rozpiętość skali ocen sprzyja większej precyzji całej procedury. Dla zwiększenia 
obiektywizmu celowo zrezygnowano ze skali stosowanej do oceny ucznia (1-6 lub 2-5), 
mogącej uruchamiać niekorzystne nawyki i schematy postępowania. W zależności od 
specyfiki przedmiotu mogą one być wzbogacane o dalsze elementy lub pomniejszane o 
te, które e danej sytuacji wydają się niepotrzebne. 
 

Tab. 1. Karta oceny merytorycznej podręcznika szkolnego 

L.p. Kryteria oceny 
Liczba 

punktów 
(0 - 3) 

Pojęcia, klasyfikacje, prawa, prawidłowości, teorie, itd.  
Poprawność nazewnictwa, oznaczeń, symboli   

1. Poprawność 
rzeczowa 
podawanych 
informacji Lokalizacja faktów w czasie i przestrzeni  

2. Aktualność informacji  
3. Dostosowanie stopnia trudności treści do poziomu rozwoju ucznia  

Razem  
 
                                                 
5  Prezentowana karta oceny powstała w oparciu o propozycję Komisji ds. Oceny Zawartości Treści 

Geograficznych w Podręcznikach Szkolnych i Innych Środkach Dydaktycznych powołanej przez Polskie 
Towarzystwo Geograficzne  
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Tab. 2. Karta oceny metodycznej podręcznika szkolnego 
 

L.p. Kryteria oceny 
Liczba 

punktów 
(0 - 3) 

1. Zgodność treści z podstawą programową  
2. Obecność informacji o obudowie podręcznika (ile części w komplecie, 

jakie są podręczniki pomocnicze) 
 

3. Logika układu treści, spójność treści  
Przystępność dla ucznia   4. Tekst 
Udział tekstu wyjaśniającego i jakość wyjaśnień  
Ilość i różnorodność zadań  
Przydatność zadań w organizacji pracy ucznia na lekcji  
Obecność zadań wspomagających odczytywanie i 
interpretację treści rycin 

 

Obecność zadań kształtujących umiejętności umysłowe i 
techniczne  

 

5. Zadania 
dydaktyczne 

Obecność przykładowych rozwiązań danego typu zadań  
Różnorodność typów ilustracji  6. Ilustracje 
Odpowiedniość doboru typu ilustracji do treści  

Razem  
 
 

Tab. 3. Karta oceny technicznej (edytorskiej) podręcznika szkolnego 
 

L.p. Kryteria oceny 
Liczba 

punktów 
(0-3) 

1. Wielkość czcionki, krój pisma, kontrastowość tła  
2. Kompozycja strony  
3. Poprawność aparatu informacji  
4. Jakość techniczna materiału ilustracyjnego  
5. Sposób podziału na rozdziały i podrozdziały  
6. Ogólna jakość techniczna książki (trwałość, sposób zespolenia kartek, itd.)  

Razem  
 
 
 

WYBÓR PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO W PRAKTYCE 
 

      Kwestia wyboru podręcznika szkolnego jest problemem stosunkowo nowym. Od 
zakończenia II wojny światowej, aż do początku lat 90. XX wieku w polskiej szkole 
obowiązywał jeden zestaw książek do danego przedmiotu kształcenia. Nauczyciele nie 
są więc przygotowani do oceny i samodzielnego wyboru podręcznika. Sytuacja jest tym 
gorsza, że oferta dla większości przedmiotów obejmuje kilka lub nawet kilkanaście 
alternatywnych opracowań.   
       Na potrzeby niniejszego tomu przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród 
nauczycieli na temat kryteriów wyboru podręcznika szkolnego. Badaniami zostali 

 222



Ocena podręcznika szkolnego w teorii i praktyce 

objęci nauczyciele wszystkich typów szkół w województwie lubelskim. Rozesłano 
ponad 600 ankiet, z czego wypełnionych zostało tylko 129. Najliczniej odpowiedzieli 
nauczyciele gimnazjów (65 ankiet – 30% wysłanych kwestionariuszy). Na poziomie 
szkoły podstawowej wyzwanie podjęło  tylko 31 osób (15%), zaś na poziomie 
ponadgimnazjalnym 33 osoby (16%). Badania te nie mogą być uznane za 
reprezentatywne dla całej populacji nauczycieli, ale warto przytoczyć ich wyniki w 
charakterze materiału do dyskusji nad istotą podręcznika szkolnego i problemem jego 
wyboru.  
      Zdecydowana większość respondentów (79%) twierdzi, że podręcznik jest 
niezbędnym środkiem dydaktycznym. Zaledwie 3 spośród wszystkich ankietowanych 
osób określiły książkę dla ucznia jako całkowicie niepotrzebną. Współcześnie, ten 
środek dydaktyczny nie odgrywa jednak dominującej roli. Aż 60% ankietowanych 
określiło, że na lekcji przypisuje mu pozycję równorzędną z innymi źródłami 
informacji. Jednocześnie prawie połowa (47%) ankietowanych nauczycieli twierdzi, że 
rola podręcznika w procesie kształcenia nie zmieniła w ciągu ostatnich 10 lat. Odsetek 
osób, które uważają, że obecnie podręcznik pełni mniejszą rolę niż przed reformą jest 
podobny do odsetka nauczycieli, według których ta rola obecnie jest większa 
(odpowiednio: 23% i 17%).  
      Ankietowani nauczyciele wyrażają też pogląd, że idealna byłaby taka sytuacja, 
kiedy na rynku funkcjonowałyby 3-4 alternatywne podręczniki do danego przedmiotu. 
Wybór z tak szerokiej oferty, jaką mamy obecnie uważają za znaczący problem.  
      Nauczyciele pytani o swoje kompetencje w zakresie oceny podręczników określili 
je w większości jako dobre (65%). Niemal 1/4 respondentów oceniła swoje umiejętności 
wręcz jako bardzo dobre. Żadna z ankietowanych osób nie nazwała swoich możliwości 
jako niedostatecznych.   
      Niemal 2/3  badanych nauczycieli twierdzi, że brało udział w szkoleniach na temat 
oceny i wyboru podręczników szkolnych. Były to zajęcia organizowane przede 
wszystkim przez wydawnictwa szkolne (47% wskazań) oraz przez ośrodki doradztwa 
metodycznego (21% odpowiedzi) ale na bazie materiałów określonego wydawnictwa. 
Można mieć więc wątpliwości co do zakresu i obiektywizmu przekazywanych 
informacji. Z drugiej zaś strony można postawić pytanie o ofertę innych instytucji, nie 
związanych z działalnością wydawnictw, np. szkół wyższych. Okazuje się, że tego typu 
działania nie są podejmowane.  
      Zapytano również nauczycieli o sposób wyboru podręczników. Okazuje się, że 
większość nauczycieli stosuje kilka typów działań. Najczęstszym rodzajem 
postępowania okazują się konsultacje z innymi nauczycielami. Ta odpowiedź pojawiła 
się w 107 ankietach, co oznacza, że niemal każdy ankietowany nauczyciel przed 
wyborem podręcznika zasięga opinii swoich kolegów. Do samodzielnej analizy 
dostępnych opracowań przyznał się natomiast tylko co drugi ankietowany (68 
wskazań). Z badań wynika, że przy wyborze podręcznika niekiedy brana jest też pod 
uwagę opinia dyrektora szkoły (13 wskazań). Sporadycznie decyzja podejmowana jest 
w sposób intuicyjny oraz na podstawie promocji wydawniczych, a także konsultacji z 
rodzicami uczniów.   
      Konsultacje z nauczycielami mogą przynieść wiele korzyści, ponieważ dają 
możliwość oceny podręcznika z różnych punktów widzenia. Jednocześnie stwarzają 
pewne zagrożenia. Podręcznik powinien być oceniany w kontekście konkretnej sytuacji 
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edukacyjnej, której składowymi są między innymi: możliwości psychofizyczne 
uczniów, zaplecze edukacyjne, preferencje i umiejętności nauczyciela. Opinie innych 
osób nie mogą być więc trafne, ponieważ odnoszą się do innych warunków kształcenia. 
Konsultacje powinny być więc raczej elementem uzupełniającym całą procedurę 
oceniającą, niż działaniem podstawowym. 
      Ankietowani nauczyciele twierdzą, że w samodzielnym wyborze podręcznika 
odczuwają brak profesjonalnych recenzji podręczników oferowanych przez 
poszczególne wydawnictwa. To odczucie zgadza się ze stanem faktycznym. W 
dostępnej nauczycielowi literaturze pedagogicznej niezwykle mało jest opracowań 
zawierających rzeczowe analizy podręczników. Na początku lat 90. XX wieku, kiedy 
zaczęły pojawiać się pierwsze alternatywne opracowania, takie analizy były 
podejmowane, z czasem jednak w miarę przybywania nowych tytułów i ich stale 
poprawianych wznowień, badania porównawcze zostały zarzucone.    
      Z wypowiedzi ankietowanych nauczycieli wynika również, że istnieją szkoły, w 
których nauczyciele nie decydują o wyborze podręcznika. Czyni to dyrektor, 
najczęściej ze względu na nieformalne umowy zawierane z wydawnictwami. Należy 
jednak zaznaczyć, ze przypadki te należą do rzadkości. Niemniej jednak sam fakt, że w 
ogóle występują należy uznać za sprzeczny z założeniami współczesnej edukacji.  
      W ankiecie zastosowane również pytanie otwarte o kryteria oceny podręcznika. 
Pierwszym wnioskiem, jaki nasuwa się po analizie tej części badań jest duży rozrzut 
odpowiedzi. W jednej ankiecie wymieniane były zazwyczaj 2-3 kryteria oceny. Łącznie 
nauczyciele wymienili kilkanaście różnych kryteriów, z których żadne nie uzyskało 
zdecydowanej przewagi.  W 16 ankietach nie podano żadnej odpowiedzi na to pytanie. 
      Najczęściej wymienianym kryterium było dostosowanie podręcznika do podstawy 
programowej. Podała ją ponad 1/3 nauczycieli (dokładnie 37 spośród 129 
ankietowanych). Podobną częstość uzyskało kryterium występowania zadań dla ucznia. 
Nauczyciele doceniają takie opracowania, które proponują określony tok postępowania 
na lekcji. Z wypowiedzi wynika, że szczególnie dobrze odbierają książki zawierające 
zadania zróżnicowane pod względem treści i stopnia trudności, ponieważ stanowią one 
element ułatwiający organizację pracy na lekcji. W dalszej kolejności wymieniano takie 
kryteria oceny jak: przystępność treści, ich logiczny i przejrzysty układ, oraz 
poprawność językowa tekstu. Dopiero na szóstym miejscu znalazła się poprawność 
merytoryczna przekazywanych treści. Wskazano ją tylko w 24 ankietach, co może 
oznaczać, że nauczyciele mają zaufanie do autorów podręczników i sami nie oceniają 
przedstawianych im opracowań pod tym względem. Pozostałe z wymienianych 
kryteriów oceny to: estetyka opracowania, atrakcyjność szaty graficznej, obecność 
obudowy dydaktycznej, aktualność wiedzy, bogactwo ilustracji. Znacznie rzadziej 
brane są pod uwagę takie cechy jak: przydatność w przygotowaniu do egzaminów 
zewnętrznych, obecność recenzji, waga i cena.  
      Zapytano też nauczycieli o cechy podręcznika szkolnego, które w kontekście zadań 
współczesnej szkoły wydają się najbardziej istotne i pożądane oraz o te najbardziej 
niekorzystne. Podawane przez nauczycieli odpowiedzi najczęściej dotyczyły cech 
szczegółowych, mających związek ze specyfiką poszczególnych przedmiotów. 
Uogólniając podawane odpowiedzi można stwierdzić, że najczęściej wymienianą cechą 
pozytywną była przejrzystość, uporządkowanie treści oraz ich spójność. 
Konsekwentnie, jako największa wada podręcznika szkolnego podawana była 
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chaotyczność i przypadkowość w doborze i układzie treści. Inne cechy negatywnie 
oceniane to: zbyt duża ilość materiału, trudny język, przeładowanie danymi i 
terminologią, nieprzystosowanie do możliwości ucznia. Za wadę uznano też dużą 
objętość książek dla ucznia oraz ich wysokie ceny.  
      Wykaz cech pozytywnych i negatywnych przytaczanych przez nauczycieli nie 
pokrywał się z podawanymi przez nich we wcześniejszym pytaniu kryteriami oceny 
podręcznika. Jest to dowodem tego, że wyobrażenia o podręczniku, wiedzę o tym, co 
jest korzystne a co szkodliwe trudno jest przełożyć na procedurę oceny i wyboru 
książki. Jeszcze trudniejszym zadaniem jest przygotowanie narzędzi oceny. Autorzy 
niniejszego opracowania mają nadzieję, że przedstawione rozważania pomogą w 
pewnym stopniu ten problem rozwiązać. 

 
 
 

SUMMARY 
 

      One of the major problems of contemporary geographical education is evaluation of 
school textbooks. Evaluation of school textbooks may be carried out on at least three 
planes: content-related, methodical and technical. Content-related evaluation consists in 
verification of contents in terms of their conformity with reality, with the output of a 
given scientific discipline. In the technical evaluation these characteristics are taken 
into consideration which decide about the appearance and functioning of a book. They 
are: the quality of print, the quality of paper, the size of a book, the type of covering, 
the general arrangement of a page etc. Talking about the quality of print we have in 
mind the size of font, the typeface of letters, the density of print, the contrast between 
the background and letters. When evaluating the quality of paper one pays attention  to 
the degree of its transparency, gloss, resistance to destruction. The arrangement of a 
page is columns width, the size of margins, the way illustrations are placed. Although 
these elements seem to be less important than others, they should be taken into account 
because they influence the clarity of the record and its reception. 
      In the content-related evaluation the studied element is a widely understood way of 
contents presentation. All of the features influencing the usefulness of a textbook in the 
organisation of the process of education are evaluated, both in passing on knowledge 
and forming the skills and attitudes. A school textbook is a book with a special use. Its 
tasks are supposed to go beyond the information function. It is not enough to collect an 
adequate amount of reliable information in it. The way of their presentation is also 
important, and the effects of teaching largely depend on it. With regard to many aspects 
of the educational process, the content-related evaluation of textbooks is very complex 
and, therefore, difficult. To determine the criteria of evaluation and corresponding study 
procedures is a problem.  
      This study presents a proposal of school textbooks evaluation in all the above 
mentioned aspects. It also presents the results of a survey carried out amongst teachers 
of various subjects on the theme of textbook selection criteria from the already 
available publications. 
 
 

 225  



Jolanta Rodzoś, Paweł Pytka 

      
dr Jolanta Rodzoś 
Pracownia Dydaktyki Geografii 
Instytut Nauk o Ziemi 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
al. Kraśnicka 2 CD, 20-718 Lublin  
 
mgr Paweł Pytka 
Pracownia Dydaktyki Geografii 
Instytut Nauk o Ziemi 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
al. Kraśnicka 2 CD, 20-718 Lublin  
 

 226



Kryteria wyboru podręczników do geografii w gimnazjum 

Bożena Wojtowicz 
Grażyna Barwinek 

 
 
 
 

Kryteria wyboru  
podręczników do geografii w gimnazjum 

 

Criteria of the choice of textbooks to geography 
 
 
 
 

WPROWADZENIE 
 
      Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest dostarczenie uczniowi informacji  
i wspieranie go w poszukiwaniu i odkrywaniu wiedzy o otaczającym świecie. 
Podręcznik i towarzyszące mu materiały pomocnicze są bardzo często jedynym 
powszechnie wykorzystywanym przez ucznia i nauczyciela zbiorem treści , które 
należy opanować. Jest to najczęściej wykorzystywany środek dydaktyczny zarówno 
przez nauczycieli jak i uczniów. O ogromnej roli podręcznika pisali m.in.: J.A. 
Komeński, Cz. Kupisiewicz, W. Okoń.  
      Należy stwierdzić, że podręcznik zajmuje  najważniejsze miejsce w pracy szkoły. 
W wielu systemach podręcznik był, jest i będzie podstawowym narzędziem pracy 
zarówno dla ucznia jak i nauczyciela mimo rozpowszechnienia techniki komputerowej 
w tym także Internetu.  Zmienić się może jedynie forma publikowania podręcznika.  
Podręcznik ma ogromne znaczenie dla uczniów służy bowiem poszerzaniu, pogłębianiu 
i utrwalaniu wiedzy zdobytej w czasie zajęć dydaktycznych, a w procesie 
samokształcenia – stanowi główne źródło wiedzy (Żegnałek 2005).  
      Reforma systemu edukacji z 1 stycznia 1999 r. wprowadziła nowe programy 
nauczania i podręczniki. Pojawił się problem wyboru programu nauczania i 
podręcznika w tym także programu i podręcznika nauczania geografii. Nauczyciel 
stanął przed zadaniem wyboru właściwego programu, podręcznika do nauczania 
geografii a także zeszytu ćwiczeń. Wybór właściwego podręcznika jest jednym z 
najważniejszych zadań każdego nauczyciela. Jest czynnością niezmiernie ważną, w 
znacznej mierze decydującą o realizacji programu nauczania danego przedmiotu. Na 
początku wdrażania reformy systemu edukacji wielu nauczycieli było zagubionych 
ponieważ  na rynku wydawniczym pojawiło się kilka propozycji. Nauczyciele byli 
zapraszani na spotkania z autorami programów i podręczników, wydawnictwami, 
doradcami metodycznymi. Wydawnictwa proponowały atrakcyjną ofertę. 
      Nauczyciel przy wyborze podręcznika sugerował się często nazwiskiem autora, 
ofertą wydawnictwa, opinią doradcy metodycznego, poleceniem dyrektora ale rzadko 
własnym zdaniem - opinią o podręczniku. Podręczniki promowano prezentując ich 
zalety. Niestety nauczyciele nie mieli możliwości wnikliwie zapoznać się z nową 

 
 

227



Bożena Wojtowicz, Grażyna Barwinek 

ofertą. Dlatego też w wielu szkołach na początku reformy pojawiły się nie zawsze 
trafnie wybrane podręczniki. Obecnie na rynku wydawniczym jest wiele programów do 
nauczania geografii i równie dużo podręczników do nauczania geografii. Oferta jest 
bardzo bogata ale wybór nadal nie jest zadaniem łatwym. Znając opinie innych 
nauczycieli oraz opierając się na własnych doświadczeniach autorki doszły do wniosku 
że celowe jest przeprowadzenie badań związanych z wyborem programów do 
nauczania geografii w gimnazjum i podręczników. Tematyce wyboru programów 
poświęciły osobną publikację. Wyniki badań zostały wykorzystane do opracowania 
karty wyboru podręcznika nauczania geografii w gimnazjum. 
 
 

METODA 
 
      Badania opierają się na trzech zasadniczych metodach – ankieta, analiza literatury 
oraz ocena dostępności podręczników do nauczania geografii w gimnazjum. 
Kwestionariusze ankiet skierowano do nauczycieli geografii gimnazjów powiatu 
kieleckiego. Badaniem objęto 43 gimnazja powiatu kieleckiego. W badaniu wzięło 
udział 39 nauczycieli. Kwestionariusze rozprowadzano poprzez indywidualny kontakt z  
nauczycielami geografii, drogą pocztową oraz mailową. Wiele opinii uzyskano również 
w czasie spotkań metodycznych dla nauczycieli. 
      Informacje na temat podręczników nauczania geografii w gimnazjum uzyskano 
przy pomocy dwóch technik: wyboru spośród zamkniętej listy pytań oraz pytań 
otwartych. Pytania dotyczyły zamiaru zmiany podręcznika, częstotliwości zmiany 
podręcznika, nazwy wybranego podręcznika, kryteriów jakimi kierują się nauczyciele 
przy wyborze podręcznika, funkcji jakie powinien spełnić podręcznik geografii. 
 Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia 2006 r. do marca 2006 r. 
Analizie poddano również dostępną literaturę w zakresie wyboru podręczników oraz  
podręczniki do nauczania geografii w gimnazjum. 
Tematyką wyboru programów kształcenia geograficznego oraz podręczników do 
geografii zajmowały się Angiel, Gromek, Januszewicz i inni, 2002.  
Paulinowa (1996), Lubelska (1995) oraz Piskorz kierowali badania głównie w kierunku 
kryteriów wyboru podręczników. Literatura dotycząca wyboru podręczników jest 
jednak niewystarczająca dlatego autorki przedstawiają swoją propozycję ułatwiającą 
wybór podręcznika do nauczania geografii w gimnazjum. 
 
 

WYNIKI 
 
      Na podstawie badań skierowanych do nauczycieli geografii w gimnazjum w 
powiecie kieleckim stwierdzono, że nauczyciele najczęściej dokonują zmiany 
podręczników zgodnie ze zmianą programu nauczania najczęściej co  trzy lata wówczas 
gdy już zakończą nauczanie w jednym cyklu kształcenia i znają niedostatki danego 
programu i podręczników. Na pytanie związane z czynnikami decydującymi o zmianie 
podręczników nauczyciele wymieniali najczęściej: 

- dostosowanie do potrzeb szkoły i możliwości uczniów, 
- zgodność z podstawą programową,  
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- poprawność merytoryczną, 
- poprawność języka, w tym dostosowanie języka do poziomu ucznia, 
- logiczny układ materiału (przyczynowo-skutkowy),  
- dostosowanie użytych środków do poziomu ucznia (tabel, rycin, zdjęć - ich 

spójność z tekstem), 
- wyważenie ilości materiału, poświęconej poszczególnym tematom (ilość sugeruje 

ważność), a ta powinna być podporządkowana dążeniu do ogólnego rozwoju 
intelektualnego ucznia, a nie zainteresowaniom autorów podręcznika, 

- wielkość i grubość podręcznika oraz format, 
- obudowę dydaktyczną towarzyszącą podręcznikowi. 

      W kwestionariuszu zapytano respondentów o możliwości dokładnego zapoznania 
się z podręcznikiem do nauczania geografii w gimnazjum.  Niestety większość 
nauczycieli nie zna wszystkich podręczników ponieważ mają problemy z ich 
dostępnością. Na liście MEN znajduje się 55 dopuszczonych do użytku podręczników. 
Informacje o nich można znaleźć na stronach internetowych ministerstwa. Jednak 
znajduje się tam jedynie zapis o autorach, wydawnictwie, roku wydania i numerze 
dopuszczenia. Sprawdzenie zawartości merytorycznej i metodycznej podręczników jest 
nie możliwe. Księgarnie internetowe prezentują niewielki opis publikacji. Jak zdobyć 
wszystkie podręczniki do nauczania geografii w celu wyboru najlepszego? Nie jest to 
zadanie łatwe. Nauczyciele zgodnie wytypowali tutaj następujące możliwości: 

- udział w spotkaniach z wydawnictwami lub reprezentantami wydawnictw, 
- biblioteki ośrodków doskonalenia nauczycieli, 
- doradcy metodyczni, 
- biblioteki pedagogiczne, 
- księgarnie, 
- inni nauczyciele,  
- strony internetowe reklamujące podręczniki. 

      Analizując wyżej wymienione możliwości należy stwierdzić, że najlepiej 
zaopatrzeni są doradcy metodyczni oraz ośrodki doskonalenia nauczycieli. Niestety nie 
ma stron internetowych prezentujących pełną zawartość podręczników.  Biblioteki mają 
dwa lub trzy podręczniki to najczęściej te z początku wdrażania reformy. W danym 
regionie koleżanki i koledzy nauczyciele mają podobne podręczniki tak więc o 
możliwości wymiany nie ma mowy. Na początku wdrażania reformy nauczyciele 
otrzymywali tzw. gratisowe egzemplarze. Dzisiaj jest to bardzo trudne a od wdrożenia 
reformy minęło już kilka lat i niektóre z podręczników straciły swoją aktualność. 
Najczęściej wybierane podręczniki do nauczania geografii  w powiecie kieleckim to: 

1. Podręczniki do nauczania geografii dla klas I, II, III gimnazjum. Dudek.E., 
Staniów H., Wojcik J, Wydawnictwo Wiking. Wrocław 1999. 

2. Moje miejsce w przestrzeni geograficznej. Kordas K., Krynicka- Sarnacka 
T.,Modzelewska, Morawski S., Przystarz A., Stark A., Wnuk G., Wojtowicz Z., 
Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Toruń 1999. 

3. Puls Ziemi. Malarz R., Szubert M., Tomczak B., Uliszak R., Wydawnictwo 
Rożak. Gdańsk 2004. 

4. Planeta. Program nauczania geografii w gimnazjum. Malarz R., Szczypiński D., 
Szubert M., Tuz E., Wydawnictwo Rożak Gdańsk 2005. 
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      W opinii respondentów przy podejmowaniu decyzji o wyborze podręcznika do 
nauczania geografii należy dokonać analizy potrzeb stron uczestniczących w procesie 
dydaktycznym czyli uczniów, nauczycieli i szkoły. Nauczyciel powinien odpowiedzieć 
na następujące pytania: 

1. Czy chcę zmienić podręcznik do nauczania geografii? 
2. Dlaczego chcę zmienić podręcznik do nauczania geografii? 
3. Czego szukam? Jaki podręcznik byłyby dla mnie optymalny? 
4. Jakie są moje oczekiwania? 

      W sytuacji istnienia wielu podręczników do nauczania geografii pojawia się 
poważny problem określenia kryteriów, jakimi powinien kierować się nauczyciel 
wybierając ten a nie inny program.  
Analizując odpowiedzi ankietowanych na pytanie jakie czynniki decydują o wyborze 
podręcznika, ustalono  najważniejsze kryteria wyboru podręcznika do nauczania 
geografii w gimnazjum: 

- sprawdzenie czy podręcznik ma adnotację stwierdzającą, że jest dopuszczony 
do użytku, 

- sprawdzenie czy podręcznik stanowi oddzielną publikację czy też jest spójny z 
programem nauczania, czy posiada obudowę dydaktyczną dla nauczyciela. Jeśli 
brak jest dodatkowych publikacji należy rozpoznać rynek podręczników 
spójnych z programem nauczania, 

- analiza zadań szkoły, celów edukacyjnych, treści i osiągnięć ucznia w 
podręczniku w porównaniu z podstawą programową i programem nauczania, 

- sprawdzenie czy podręcznik  pozwala rozwijać umiejętności kluczowe  z 
geografii, 

- analiza wymagań programowych i możliwości ich realizacji ze zwróceniem 
uwagi na wymagania podstawowe i ponadpodstawowe, 

- sprawdzenie czy podręcznik zawiera treści nauczania uszeregowane według 
kryterium ważności, przydatności i zgodności z potrzebami uczących się, 

- sprawdzenie czy podręcznik jest poprawny merytorycznie, 
- weryfikacja czy podręcznik jest aktualny statystycznie i faktograficznie,  
- sprawdzenie poprawności językowej.  

 
 

PODSUMOWANIE 
 
      Na podstawie wyników badań,  kryteriów opracowanych przez zespół doradców 
metodycznych (Angiel i in. 2002) oraz doświadczeń autorek sporządzono kartę jaką 
powinien wypełnić nauczyciel geografii przed podjęciem decyzji o wyborze nowego 
podręcznika. Każdy dostępny podręcznik powinien poddać szczegółowej analizie 
zgodnie z treścią załącznika. 
 

      Wybór podręcznika do nauczania geografii w gimnazjum nie jest zadaniem łatwym. 
Jednak aby właściwie przebiegał proces dydaktyczny, uczniowie byli przygotowani do 
egzaminów zewnętrznych i do dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej nauczyciel 
powinien dokonać analizy podręczników nauczania stosując wyżej wymienione 
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kryteria. Niewątpliwie przedstawioną kartę wyboru podręcznika można zastosować 
również do szkoły ponadgimnazjalnej. 
 
 

 

 
Załącznik 

Karta wyboru programu nauczania geografii w gimnazjum dla nauczyciela 
(opracowano na podstawie Angiel i in. 2002 oraz badań własnych) 

 
Odp. n-la Inne uwagi Lp. Kryteria 

główne Kryteria szczegółowe 
Tak Nie  

zgodny z koncepcją reformy systemu edukacji    
zgodny z Podstawą programową     
zgodny ze stanem wiedzy geograficznej, poprawny 
merytorycznie 

   

poprawny dydaktycznie, przydatny pod względem 
dydaktycznym 

   

zawiera materiał ilustracyjny w tym kartograficzny i 
faktograficzny 

   

zwraca uwagę na elementy wychowawcze    
napisany poprawnym językiem    
jest przeznaczony co najmniej dla jednego etapu 
edukacyjnego 

   

zawiera informacje o autorze i jego osiągnięciach    

 
1. 

K
ry

te
ria

  w
st
ęp

ne
 

zawiera informacje o recenzentach    
logiczny układ treści    
wyraźna koncepcja autorska    
pełna struktura    
ma jasno i przejrzyście sformułowane pytania, polecenia i 
zadania dla ucznia. 

   

uwzględnia zasadę stopniowania trudności    

 
2. 

U
kł

ad
 p

od
rę

cz
ni

ka
 

budowa i układ podręcznika umożliwia dopasowanie go do 
programu szkoły poprzez nauczycielskie modyfikacje  

   

zgodny z celami pracy szkoły    
spójny z programem wychowawczym szkoły    
zawiera elementy ścieżek edukacyjnych    
realny z punktów widzenia  możliwości uczniów    

 
3. 

Zd
an

ia
 

sz
ko
ły

 

skorelowany z celami, treściami kształcenia w ramach 
innych przedmiotów 

   

zgodny z koncepcją pracy nauczyciela    
umożliwia racjonalne planowanie pracy    
sformułowane cele są możliwe do zrealizowania w danym 
zespole uczniowskim 

   

elastyczny, dający możliwość dostosowania do poziomu 
intelektualnego uczniów, 
zapewnia możliwość pracy z uczniami zarówno słabszymi 
jak i zdolnymi 

   

wspiera predyspozycje zawodowe nauczyciela    

 
4. 

O
cz

ek
iw

an
ia

 n
au

cz
yc

ie
li 

materiał nauczania jest związany  
z sytuacjami życiowymi 

   

 
 

231



Bożena Wojtowicz, Grażyna Barwinek 

umożliwia zastosowanie różnych form  
i metod pracy, w tym głownie aktywizujących 

   

łączy elementy kształcenia geograficznego z elementami 
wychowawczymi oraz ścieżkami geograficznymi 

   

treści zawierają aktualne  osiągnięcia naukowe z zakresu 
geografii 

   

treści uwzględniają podstawową strukturę geografii jako 
dyscypliny naukowej 

   

treści rozdziałów i podrozdziałów są adekwatne do tytułów 
i podtytułów 

   

treści zawarte w podręczniku zawierają informacje 
prawdziwe 

   

posiada komplementarną obudowę dydaktyczną (w tym 
pakiet metodyczny) 

   

wydawnictwo zapewnia bieżącą pomoc  w realizacji 
programu  

   

 
 

O
cz

ek
iw

an
ia

 n
au

cz
yc

ie
li 

– 
cd

. 

 pozostawia margines swobody działania dla nauczyciela,     
jest napisany językiem łatwym   
i zrozumiałym 

   

daje maksimum niezbędnej na danym etapie wiedzy 
geograficznej ale nie jest zbyt obszerny 

   

treści zostały zróżnicowane na ważne, drugorzędne i 
uzupełniające 

   

daje możliwość korzystania z tekstów źródłowych    
daje możliwości zdobycia wiedzy potrzebnej na 
egzaminach zewnętrznych 

   

występują pytania, zadania i ćwiczenia uwzględniające 
różne kategorie taksonomiczne celów 

   

treści podręcznika umożliwiają udzielanie poprawnych 
odpowiedzi na zawarte w nim pytania, zadania  
i ćwiczenia 

   

pozatekstowe sposoby prezentacji informacji są atrakcyjne    
pozatekstowe źródła informacji (diagramy, rysunki, 
schematy itp.) są skorelowane z tekstem 

   

pozatekstowe źródła informacji uzupełniają i wspierają 
informację tekstową 

   

prezentuje nowoczesną wiedzę geograficzną    
gwarantuje rozwój zainteresowań, niezbędnych 
umiejętności i twórczych postaw 

   

rozwija umiejętność sporządzania dokumentacji 
geograficznej (dane statystyczne, wykresy , diagramy, 
ryciny) 

   

rozwija umiejętność posługiwania się słownictwem, 
terminologią i symboliką geograficzną w mowie żywej i 
pisanej 

   

nie przeładowany i nie preferuje jedynie wiedzy 
geograficznej,  

   

kładzie nacisk na kształcenie umiejętności przydatnych w 
życiu 

   

prezentuje świat holistycznie    
uwzględnia odniesienie wiedzy  
i umiejętności do realiów otaczającego świata  

   

przedstawia problematykę  
w różnych pespektywach przestrzennych i czasowych  

   

umożliwia samokontrolę  
i samoocenę ucznia, zachęca do samokształcenia 

   

 
5. 

Po
trz

eb
y 

uc
zn

ió
w

 

odpowiednio wartościuje rzeczy  
i zjawiska 
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uwzględnia różnorodność  
i specyfikę środowiska przyrodniczego, społecznego i 
kulturowego 

   

dostosowany do różnych warunków społeczeństwa 
lokalnego 

   

 
6. 

Po
trz

eb
y 

śr
od

ow
is

ka
 

lo
ka

ln
eg

o 
wykorzystuje możliwości (zasoby) szeroko pojętego 
środowiska lokalnego 

   

uwzględnia umiejętności kluczowe  
w geografii 

   

uwzględnia osiągnięcia z podstawy programowej    

 
7. 

Eg
za

m
in

y 
ze

w
n.

 

uwzględnia standardy egzaminacyjne, spełnia oczekiwania 
egzaminów zewnętrznych 

   

widoczna jest w nim specyfika ujęcia problematyki 
geograficznej 
(zróżnicowanie przestrzenne procesów, zjawisk, zmienność 
w czasie – dynamika) 

   

problemy rozpatrywane są w różnych skalach 
przestrzennych  
i czasowych 

   

uwzględnia zajęcia terenowe    

 
8. 

In
ne

 w
aż

ne
 k

ry
te

ria
 

ge
og

ra
fic

zn
e 

łączy edukację geograficzną  
z edukacją prozdrowotną, ekologiczną, regionalną, 
obywatelską, europejską 

   

pozatekstowe źródła informacji zostały wykonane starannie     
kodowanie informacji zawartej  
w materiale ilustracyjnym jest wielobarwne, zastosowane 
kolory sprzyjają recepcji treści 

   

opracowanie graficzno-edytorskie uwzględnia potrzeby 
uczniów 

   

 
9. 

St
ro

na
 

w
yd

aw
ni

cz
a 

format podręcznika dostosowany jest do potrzeb uczniów    
 
 
 

SUMMARY 
 
      Teaching of geography is posing a lot of tasks in front of the teacher in the 
grammar school what the ones most essential it is before everything students' 
preparation for outside examinations and the more far-away science at secondary 
school. 
      It is possible to realize these tasks actually making the most optimal choice for 
students, the school and the teacher of the textbook to teaching of geography.  
      In this consideration of the author resisting geography on poll examinations, the 
analysis of literature and the estimation of availability of courses of education in the 
grammar school they are considering essence of criteria of the choice of manuals by 
teachers of geography. The card of the choice of the textbook was elaborated to 
teaching of geography in the grammar school with the division into main and detailed 
criteria. Achievements of the proper choice of the textbooks are proposing the usage of 
the card for authors to teaching of geography in the grammar school as the method.  
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Podręcznik biologii w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Alina Stankiewicz 
 
 
 
 

Podręcznik biologii  
w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

 

Biology textbooks in the opinion of  the senior secondary school students 
 
 
 
 
      Podręcznik szkolny przez swą strukturę, treść i formę edytorską jest nie tylko 
źródłem informacji a także nośnikiem określonej koncepcji nauczania-uczenia się 
danego przedmiotu (Maziarz 1978).  
      Badania W. Kojsa (1975), L. Leji (1977), W. Stawińskiego (1996) nad rolą 
podręcznika w procesie nauczania-uczenia się wskazują na silną współzależność 
między treścią i strukturą podręcznika, a strukturą czynności umysłowych uczącego się 
i rezultatami uczenia się. 
      Forma podręcznika i jego koncepcja wynika z celów, którym ma służyć, treści i 
charakteru przedmiotu nauczania, wieku i możliwości intelektualnych adresata, 
preferowanych metod pracy ucznia i nauczyciela. Ujęcie metodyczne i graficzne 
podręcznika, poza wymogami narzuconymi przez reprezentowany przedmiot 
nauczania, musi spełniać wymagania stawiane mu przez właściwości adresata. W 
każdym przypadku podręcznik biologii powinien być dostosowany do możliwości 
intelektualnych uczniów klasy, do której jest adresowany, to znaczy musi być 
zrozumiały dla większości uczniów danej grupy wiekowej. Nie może być zbyt łatwy, 
ani zbyt trudny. Okazuje się, że wielu, a nawet czasem większość uczniów nie rozumie 
tekstu, ilustracji czy instrukcji ćwiczeniowych zamieszczonych w podręczniku dla nich 
przeznaczonym (Stawiński 1996). 
      Podręcznik podlega stałej ocenie od chwili powstania koncepcji aż do chwili 
wycofania go z użytku szkolnego. Oceniany jest przez samych autorów, a także przez 
wydawców, rzeczoznawców, nauczycieli, uczniów.  
Zdaniem J. Skrzypczaka (2003) w dotychczasowym dorobku metodologii badań 
podręczników szkolnych znaleźć można w zasadzie pięć zespołów metod służących 
ocenie tego rodzaju środków dydaktycznych. Są to;  

- analizy opisowe i porównawcze, 
- odwoływanie się do opinii innych użytkowników badanego podręcznika, 
- eksperyment pedagogiczny, 
- odwołanie do technik obserwacyjnych, 
- metody oceny wyprowadzane z różnych kryteriów. 

      W referacie zostaną przedstawione wyniki badań opinii uzyskanych od 
użytkowników podręczników – uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Badania służyły 
rozpoznaniu opinii uczniów o wybranych podręcznikach biologii. Uczniowie 
przedstawiali opinie o podręcznikach, z których aktualnie się uczą, a były to: 
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- J. Balerstet, W. Lewiński, J. Prokop, K. Sabath, G. Skirmuntt – Biologia 1. 
Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Wydawnictwo 
Pedagogiczne OPERON, Rumia 2002 

- J. Balerstet, E. Bartnik, E. Holak, W. Lewiński, M. Łaszczyca, K. Sabath, G. 
Skirmuntt – Biologia 3. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2004 

- Praca zbiorowa pod red. R. Skoczylasa – Biologia. Część 2, tom drugi. 
Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, 
liceum profilowanego i technikum. WSiP, Warszawa 2003 

W kwestionariuszu ankiety uczniowie wypowiadali się na temat:  
- własnych zainteresowań biologicznych, 
- wykorzystania podczas uczenia się elementów obudowy metodycznej 

podręcznika,  
- systemu informacji w podręczniku, 
- stopnia dostosowania treści podręcznika do możliwości intelektualnych i 

zainteresowań uczniów, 
- stopnia trudności zagadnień biologicznych w podręcznikach, 
- głównych wad i zalet podręcznika, 
- modyfikacji, udoskonalenia treści i formy podręcznika, 
- pożądanych cech podręcznika szkolnego, z którego uczniowie chcieliby się 

uczyć. 
Swoje opinie o podręcznikach przedstawiło 141 uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego. Wszyscy badani uczyli się biologii 
w zakresie rozszerzonym. 
Podręczniki wydawnictwa Operon oceniało 112 uczniów, podręcznik wydawnictwa 
WSiP oceniało 29 uczniów. Większość stanowili uczniowie klas trzecich – 80 uczniów, 
z klasy drugich – 29, z klasy pierwszej – 32.   
      Zastosowana metoda badań sondażowych sprowadzała się do bezpośredniego 
badania uczniów, których cechy, postawy są istotne jako adresatów podręczników. 
Wypowiedzi udzielone w ankietach są subiektywnymi kryteriami oceny uczniów. W 
badaniach nie konfrontowano opinii uczniów z zamierzeniami autorów danego 
podręcznika. Badanie opinii, jaką posiadają uczniowie o podręcznikach, z których 
korzystają w procesie uczenia się, wydaje się ważna z merytorycznego i praktycznego 
punktu widzenia. Zdaniem J. Skrzypczaka (1996) warto sobie uświadomić, iż 
uzyskiwane tą drogą informacje mają charakter pośredni, a wystawione oceny i 
wypowiadane opinie są wyrazem przede wszystkim indywidualnego doświadczenia i 
kryteria wartości osób owe opinie formułujących.  
 
 
ZAINTERESOWANIE ZAGADNIENIAMI BIOLOGICZNYMI I GŁÓWNE ŹRÓDŁA INFORMACJI 

BIOLOGICZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
 
      Pytanie o zainteresowania uczniów zagadnieniami biologicznymi, poza 
dostarczeniem pewnych informacji bezpośrednich może służyć weryfikacji podręcznika 
przez wskazanie, jak dalece odległe są zainteresowania uczniów od materiału 
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zawartego w podręcznikach, czyli jak skuteczny jest udział podręcznika w budzeniu 
zainteresowań uczniów (Szymanderska 1976).  
      Biologii uczy się chętnie 45% badanych, dla 19% uczniów jest to ulubiony 
przedmiot i tylu samo bardzo chętnie uczy się biologii. Tylko 2% badanych stwierdziło, 
iż nie lubi biologii i byli to uczniowie klas trzecich. Wszyscy badani uczą się biologii w 
zakresie rozszerzonym i będzie to ich przedmiot na egzaminie maturalnym.  
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Ryc. 1. Zainteresowanie uczniów zagadnieniami biologicznymi 

(Serie 1 – uczniowie klasy III; Serie 2 –klasy II; Serie 3 – klasy I) 
 

Deklarowany zapał do uczenia się biologii jest największy wśród uczniów klasy 
pierwszej (38% stwierdziło, że jest to ich ulubiony przedmiot a 42% chętnie uczy się 
biologii) obniża się wraz z czasem trwania nauki.  
      Podobnie jak gimnazjaliści (Stankiewicz 2004), uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
najbardziej interesuje anatomia i fizjologia człowieka oraz genetyka. W dalszej 
kolejności interesuje uczniów ekologia z ochroną środowiska, zoologia, botanika i 
ewolucjonizm. Przykłady zagadnień z biologii człowieka, które interesują uczniów 
najbardziej to choroby oraz anatomia i fizjologia układów: pokarmowego, 
oddechowego, krwionośnego, nerwowego. Z genetyki interesują uczniów zagadnienia: 
geny i ich dziedziczenie, ekspresja informacji genetycznej, choroby genetyczne 
człowieka, inżynieria genetyczna. Deklarowane zainteresowania wiążą się z aktualnie 
poznawanymi przez uczniów w danej klasie zagadnieniami biologicznymi. Największe 
zainteresowanie ekologią i ochroną środowiska deklarują uczniowie klas trzecich, co 
wiąże się z poznawanymi w tej klasie zagadnieniami z tego zakresu. Na rozwój 
zainteresowań biologicznych uczniów ma wpływ wiele czynników, podręcznik i jego 
obudowa jest tylko jednym z nich.  
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      Kolejne pytanie w kwestionariuszu ankiety dotyczyło źródeł, w których uczniowie 
wyszukują interesujących ich informacji. Podręcznik i Internet są głównymi źródłami, 
w których uczniowie wyszukują potrzebnych informacji biologicznych. Tak 
deklarowali wszyscy badani uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Źródłami informacji 
deklarowanymi przez uczniów są też inne niż podręcznik książki np. Biologia –
Solomon, Villee i in. oraz syntetyczne opracowania takie jak: Vademecum maturzysty, 
Repetytorium z biologii, Tablice biologiczne, Paszport maturzysty – Biologia, Biologia 
w pigułce a także czasopisma np. Świat Wiedzy, National Geographic, Focus, Wiedza i 
Życie, Aura. Inne podawane źródła informacji to podręczniki akademickie głownie z 
mikrobiologii, genetyki i zagadnień medycznych, zbiory zadań maturalnych wydawane 
przez różne wydawnictwa, słowniki biologiczne, encyklopedie, atlasy zwierząt, ABC 
przyrody, filmy przyrodnicze. 
 
 

KORZYSTANIE Z PODRĘCZNIKA BIOLOGII  
PRZEZ UCZNIÓW SZKÓL PONADGIMANZJALNYCH 

 
      Częstotliwość korzystania z podręcznika wskazywać może na stopień 
zainteresowania nim oraz na jego użyteczność w procesie samodzielnego uczenia się. 
To, jak często uczniowie korzystają z podręcznika może wynikać, z określenia przez 
nauczyciela podręcznika jako podstawowego źródła informacji, wiedzy, a przede 
wszystkim z atrakcyjności i przydatności całego podręcznika lub jego elementów. 
      W wolnych chwilach zadeklarowało, iż pracuje z podręcznikiem 9% 
ankietowanych, w tym najwięcej z klas trzecich (13%), przed każdą lekcją biologii z 
podręcznika uczy się 17% ankietowanych, najwięcej zadeklarowało uczniów klas 
drugich (27%), najmniej uczniów klas pierwszych (6%). Najwięcej uczniów (25%), 
korzysta z podręcznika przed sprawdzianem, w tym najwięcej uczniów klas pierwszych 
(34%) i drugich (31%). Jednak duża liczba (28%) uczniów zadeklarowała, iż uczy się z 
notatek sporządzonych w zeszycie, w tym 32% uczniów klas pierwszych, 29% uczniów 
klas trzecich i 22% uczniów klas drugich. Z innych książek, w tym podręczników 
akademickich korzysta 11% badanych, w tym najwięcej uczniów klas pierwszych 
(17%) i klas trzecich (10%). Takich odpowiedzi udzielili uczniowie uczących się z 
podręczników wydawnictwa Operon. 
      Podczas nauki uczniowie korzystają z różnych elementów podręcznika, najwięcej 
uczniów korzysta z tekstu (30% badanych) i jest to najczęściej wykorzystywany 
element podręcznika przez uczniów klas drugich i trzecich. Uczniowie klas pierwszych 
zadeklarowali, że częściej korzystają z rysunków i wykresów (24%) niż z tekstu (21%). 
Ma to związek z techniką pracy z podręcznikiem, z poziomem opanowania 
umiejętności pracy z tekstem. Uczniowie klas pierwszych nie mają w dostatecznym 
stopniu opanowanej umiejętności pracy z tekstem. Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych, w porównaniu z uczniami gimnazjum, deklarują, że znacznie 
częściej korzystają w samodzielnej nauce z różnych rozwiązań graficznych (rysunków i 
wykresów (24%), tabel (12%), fotografii (8%) zawartych w podręczniku. Można 
przypuszczać, iż na lekcjach nauczyciele wdrażają uczniów do analizy różnego rodzaju 
schematów, wykresów, tabel. Z informacji zawartych w ramkach lub w inny sposób 
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wyodrębnionych w tekście korzysta 17 % badanych w tym najwięcej uczniów klas 
pierwszych i drugich (21%). 
      W badaniach starano się zebrać opinie uczniów o systemie informacji 
zaproponowanych w badanych podręcznikach. Przyjęto, że na system ten składa się: 
spis treści, skorowidz, tytuły rozdziałów, podrozdziałów, akapity, podpisy pod 
rysunkami, podkreślenia i wyróżnienia grubą trzcinką. Pytano uczniów, czy korzystając 
z tego systemu informacji łatwo jest odnaleźć w podręczniku potrzebne informacje. 
Duża grupa uczniów (44% uczniów klas trzecich, 31% uczniów klas drugich i 29% 
uczniów klas pierwszych) zadeklarowała, że łatwo jest odnaleźć w podręczniku 
potrzebne informacje, gdyż są one wyodrębnione tłustym drukiem i zawarte w 
ramkach. Uczniowie klas trzecich, którzy częściej korzystają z tekstu podręcznika 
pozytywniej ocenili system informacji w podręcznikach. Aż 36% uczniów klas 
pierwszych zadeklarowało, iż trudno jest im odnaleźć ważne informacje, gdyż nie są 
one w tekście wyodrębnione. Na bardzo dużą liczbę informacji w podręczniku 
narzekają uczniowie klas pierwszych (23%) i drugich (23%). Najniższe oceny 
systemowi informacji w podręcznikach wystawili uczniowie klas pierwszych i drugich. 
Uczniowie ci nie korzystają ze skorowidza (tylko jeden uczeń spośród badanych z klasy 
pierwszej zadeklarował, iż korzysta) ani nie potrafią skorzystać ze struktury rozdziałów 
w wynajdywaniu potrzebnych informacji. Stąd wynika niska ocena systemu informacji 
w podręczniku, gdyż uczniowie ci nie potrafią z niego korzystać. Nauczyciele uczący 
biologii w szkołach ponadgimnazjalnych, na początku roku szkolnego powinni 
poświęcić nieco czasu, na zapoznanie uczniów ze strukturą podręcznika, na 
kształtowanie umiejętności korzystania z systemu informacji w podręczniku i na 
kształtowanie umiejętności pracy uczniów z poszczególnymi elementami 
podręcznikiem.  

 
 
STOPIEŃ TRUDNOŚCI ZAGADNIEŃ BIOLOGICZNYCH PRZEDSTAWIANYCH  

W BADANYCH PODRĘCZNIKACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
 

      W ankiecie poproszono uczniów o ocenę stopnia trudności prezentowanych w 
podręczniku zagadnień. Ankietowani wskazywali w podręcznikach zagadnienia łatwe i 
bardzo łatwe, optymalne dla ucznia w danym wieku oraz trudne i bardzo trudne. Trzeba 
podkreślić, iż w ocenie trudności i łatwości uczniowie kierowali się subiektywizmem i 
własnymi doświadczeniami w uczeniu się zagadnień biologicznych. 
Uczniowie klas pierwszych uważają, że łatwe są zagadnienia z ekologii oraz 
zagadnienia dotyczące mszaków i protistów.  
      Uczniowie klas drugich są zdania, że łatwe i bardzo łatwe w ich podręcznikach są 
zagadnienia dotyczące komórki, układu ruchu człowieka. Łatwe i bardzo łatwe są 
zdaniem uczniów klas trzecich zagadnienia dotyczące ochrony przyrody, ochrony 
środowiska, ekologii, bioróżnorodności, dowodów ewolucji, biogenezy, dziejów myśli 
ewolucyjnej. Optymalne dla ucznia liceum są, np. takie zagadnienia jak termoregulacja, 
protisty, rośliny nasienne, ochrona środowiska, choroby dziedziczne człowieka, 
dowody ewolucji. Stosunkowo często uczniowie popełniają błędy w stosowaniu 
terminologii fizjologicznej, genetycznej, ewolucyjnej a także błędnie przedstawiają 
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charakterystyki bakterii, grzybów, roślin nasiennych (Stawiński 1992), te błędy dotyczą 
zagadnień, które uczniowie sami określili jako trudne i bardzo trudne (Tab. 1). 
 

Tab. 1. Zagadnienia biologiczne w podręcznikach Wydawnictwa Operon  
uznane przez uczniów za trudne i bardzo trudne 

 

Klasa I 
 

Klasa II Klasa III 
- tkanki roślinne i 

zwierzęce, 
- cykle rozwojowe 

paprotników i roślin 
nasiennych, 

- bakterie i wirusy, 
- grzyby, 

 

- układ nerwowy człowieka, 
- metabolizm, 
- układ hormonalny 

człowieka, 
- genetyka,  
- przemiany energii, w 

komórce, 
- środowisko wewnętrzne 

organizmu zwierzęcego, 
- podziały komórkowe, 
- fotosynteza,  
- hormony tkankowe, 
- odporność organizmu 

- zmienność genetyczna i jej 
przyczyny, 

- podziały komórkowe,  
- ekspresja informacji 

genetycznej, 
- DNA i RNA, 
- geny i ich dziedziczenie,  
- inżynieria genetyczna, 
- biosynteza białka, 
- ewolucyjna historia życia 

na Ziemi, 
- mechanizmy i 

prawidłowości ewolucji, 
- komórka i zachodzące w 

niej procesy (metabolizm 
komórki), 

-  antropogeneza, 
 

      W ankietach poproszono uczniów o dokonanie samooceny rozumienia informacji 
biologicznych zawartych w podręcznikach, z których aktualnie korzystają (ryc.2). 
Większą część informacji (ok. 75%) zawartych w podręczniku zadeklarowało, że 
rozumie 47% uczniów klas pierwszych, 62% klas drugich i 69% uczniów klas trzecich. 
Zatem im dłuższe doświadczenia w korzystaniu z podręczników, tym wyższy 
deklarowany poziom ich rozumienia. Zrozumienie połowy prezentowanych informacji 
w podręczniku zadeklarowało 31% uczniów klas drugich korzystających z podręcznika 
WSiP, 22% uczniów klas trzecich i 15% uczniów klas pierwszych korzystających z 
podręcznika wydawnictwa Operon.  
      Porównując wyniki można stwierdzić, 93% uczniów klas drugich zadeklarowało, iż 
rozumie połowę i większą część informacji zawartych w podręczniku wydawnictwa 
WSiP, 89% uczniów klas trzecich zadeklarowało, iż rozumie połowę i większą część 
informacji zawartych w podręcznikach wydawnictwa Operon, 84% uczniów klas 
pierwszych zadeklarowało, iż rozumie połowę i większą część informacji zawartych w 
podręczniku wyd. Operon. Nieco wyżej uczniowie ocenili poziom rozumienia 
informacji zawartych w podręczniku wydawnictwa WSiP. Odpowiedzi mniej niż 
połowę i mało rozumiem informacji zawartych w tekście i rysunkach podręcznika nie 
wskazał żaden z uczniów korzystający z podręcznika tego wydawnictwa.  
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Ryc. 2. Samoocena rozumienia przez uczniów informacji zawartych w podręcznikach 
(Serie: 1 i 3 – Wydawnictwo Operon, Serie 2 - WSiP) 

 
 

ZALETY I WADY PODRĘCZNIKÓW BIOLOGII 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

 
      Najważniejszą zaletą podręczników, z których uczą się ankietowani uczniowie są 
streszczenia na końcu rozdziałów. Tak zadeklarowało 42% uczniów klas pierwszych, 
31% uczniów klas drugich, 23% uczniów klas trzecich. Streszczenia są szczególnie 
doceniane przez młodszych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Najczęściej 
wskazywaną zaletą podręcznika biologii przez uczniów klas trzecich były zachęcające 
do analizy schematy, wykresy, tabele, fotografie (31% uczniów) oraz interesujące 
teksty (19%). Uczniowie klas pierwszych bardziej docenili w swoich podręcznikach 
teksty (21%) niż rozwiązania graficzne (14%). Uczniowie klas drugich korzystający z 
podręczników wyd. WSiP jako zalety wskazali zachęcające do analizy rozwiązania 
graficzne (26%) oraz informacje dla zainteresowanych (14%) i tylko w tych 
podręcznikach uczniowie wskazali na ciekawe instrukcje obserwacji i doświadczeń.  
      Uczniowie klas pierwszych uczący się z podręczników wydawnictwa Operon jako 
wady tego podręcznika wskazali dużą liczbę informacji w tekście (22%), nieciekawe 
rysunki (21%), trudne pytania i polecenia (19%). Inne wady podręcznika wskazane 
przez uczniów to nieczytelne rysunki, nieprzystępny język, brak wyodrębnionych 
ważnych zagadnień w tekście. Uczniowie klas drugich uczący się z podręczników 
wydawnictwa WSiP, jako wady tych podręczników wskazali zbyt długi tekst rozdziału 
(43% ankietowanych), dużą liczbę informacji w tekście (34%), trudne pytania i 
polecenia (13%). Wskazywano na zbyt małą liczbę schematów, zbyt trudny język. 
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Uczniowie klas trzecich uważają, że w podręcznikach wydawnictwa Operon są zbyt 
długie teksty rozdziałów (26%), duża liczba informacji w tekście (27%), brak instrukcji 
ćwiczeniowych do prowadzenia obserwacji i doświadczeń (16%), trudne pytania i 
polecenia (15%). Inne wady podręcznika wskazane przez ankietowanych uczniów to 
trudne do zrozumienia teksty i rysunki, brak wyszczególnienia ważniejszych informacji 
w formie krótkiej notatki, niewłaściwy układ materiału (np. zdaniem uczniów klas III 
dział Biogeografia). Tylko cztery osoby spośród uczniów klas trzecich stwierdziły, iż 
podręczniki, z których się uczą nie mają wad. 
      Na pytanie, co należałoby zmienić w podręczniku, z którego się uczysz, uczniowie 
klas pierwszych proponują umieścić ciekawostki, anegdoty o uczonych, ciekawe 
fotografie, pisać teksty prostszym interesującym językiem, wyodrębniać najważniejsze 
informacje. Propozycje uczniów klas drugich to przytoczyć więcej przykładów z życia, 
zwiększyć liczbę rysunków, schematów, zdjęć, zamieścić ciekawostki. Uczniowie klas 
trzecich proponują w swoim podręczniku podać przykłady różnych doświadczeń, zadań 
maturalnych, zamieścić informacje, które można wykorzystać w życiu codziennym. 
 
 

CAŁOŚCIOWA OCENA PODRĘCZNIKA BIOLOGII 
 
      Pytanie o ogólną ocenę podręcznika to również (obok strony graficznej, doboru 
materiału) ocena zainteresowań uczniów proponowanym przez autorów podręcznika 
sposobem myślenia, uczenia się. Wystawione podręcznikom oceny są wyrazem przede 
wszystkim indywidualnego doświadczenia i kryteriów wartości ankietowanych 
uczniów. 
      Zdaniem 37% ankietowanych uczniów klas pierwszych podręcznik wyd. Operon 
jest napisany dla ucznia bardzo zdolnego, 17% badanych twierdzi, że jest on 
dostosowany pod względem trudności do ucznia liceum a 15% spośród badanych 
uważa, że zagadnienia biologiczne w nim zawarte nie odpowiadają potrzebom ucznia 
liceum.  
      Uczniowie klas drugich są zdania, że zagadnienia zawarte w podręczniku są 
przedstawione na tyle szeroko, że wystarczająco przygotowują do egzaminu 
maturalnego z biologii (24% ankietowanych), część badanych (19%) uważa ze 
zagadnienia biologiczne zawarte w podręczniku nie odpowiadają potrzebom ucznia 
liceum i podobna liczba uczniów (15%) jest zdania, że podręcznik jest dostosowany 
pod względem trudności do ucznia liceum. Największa część ankietowanych uczniów 
klas trzecich (27%) jest zdania, że podręcznik, z którego się uczą jest dostosowany pod 
względem trudności do ucznia liceum, 15% ankietowanych uważa, że zagadnienia 
zawarte w podręczniku są przedstawione na tyle szeroko, że wystarczająco 
przygotowują do egzaminu maturalnego i taka sama liczba ankietowanych stwierdza, że 
podręcznik ma ciekawą szatę graficzną.  
      W ankiecie poproszono uczniów, aby stopniami szkolnymi ocenili całościowo 
podręcznik, z którego uczą się (ryc. 3). Nikt spośród 141 ankietowanych uczniów nie 
wystawił podręcznikom oceny celującej. Najwięcej pozytywnych ocen wystawili 
uczniowie klas trzecich (48% ocen dobrych, 24% ocen bardzo dobrych i 26% ocen 
dostatecznych) średnia ocen 3,9; uczniowie klas drugich ( 43% oceny dobre, 18% ocen 
bardzo dobrych, 39% ocen dostatecznych), średnia ocen 3,7. Najsurowiej ocenili 
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podręczniki uczniowie klas pierwszych (25% dobrych, 47% dostatecznych, 19% 
dopuszczających, 9% niedostatecznych), średnia ocen (3,1). 
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Ryc. 3. Ocena podręczników wydawnictwa Operon (Serie1 i Serie3) 
i wydawnictwa WSiP (Serie 2) 

 
 

PODRĘCZNIK, Z KTÓREGO UCZNIOWIE CHCIELIBY SIĘ UCZYĆ 
 
 
      Jednym z istotnych zagadnień, które starano się zgłębić, było poznanie, w jaki 
sposób uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej formułują uwagi, refleksje na temat 
podręcznika, wyobrażeń o idealnym podręczniku biologii, a także proponowanych 
modyfikacjach podręcznika, z którego aktualnie się uczą. 
      W kwestionariuszu ankiety poproszono uczniów o krótką wypowiedź na temat, jaki 
powinien być podręcznik biologii, z którego chcieliby się uczyć. Uczniowie klasy 
pierwszej są zdania, iż podręcznik biologii powinien być przejrzysty, przystępny, 
zawierać dużo różnorodnych rozwiązań graficznych (wykresów, schematów, 
diagramów, tabel) zaopatrzony w płytę CD. Dobry podręcznik powinien zawierać 
wszystkie informacje na dany temat, tak, aby nie trzeba było korzystać z dodatkowych 
źródeł. Przekazywane w podręczniku informacje powinny być uporządkowane, 
wypunktowane, ważniejsze pojęcia wyróżnione grubą czcionką, podkreślone. 
Wyobrażenia uczniów klasy drugiej o podręczniku biologii są podobne. Powinien być 
napisany ciekawym, zrozumiałym językiem, bogato ilustrowany, zawierać informacje 
potrzebne, najbardziej istotne uporządkowane logicznie. Wg uczniów klas trzecich 
podręcznik powinien zawierać propozycje zadań maturalnych z przykładowymi 
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rozwiązaniami, aby można było samodzielnie dokonać samokontroli opanowanych 
wiadomości i umiejętności. Uczniowie uważają, iż podręcznik powinien zawierać 
wszystkie informacje, których znajomość jest niezbędna na egzaminie maturalnym. 
Najważniejszą cechą podręcznika wg uczniów jest zrozumiały i przystępny język, 
uporządkowany, logiczny układ przekazywanych informacji. Uczniowie mają problemy 
z selekcjonowaniem najważniejszych informacji, stąd ich wymagania wobec 
podręcznika to wypunktowane najważniejsze informacje i wyróżnione czcionką różnej 
wielkości. Proponują by podręczniki posiadały szerokie marginesy, na których można 
by wykonywać własne notatki. 
 
 

PODSUMOWANIE 
 
      Potwierdza się zależność między stopniem zainteresowania biologią a stosunkiem 
do przedmiotu nauczania. Im bardziej materiał nauczania w danej klasie odpowiada 
zainteresowaniom uczniów, tym uczniowie chętniej uczą się przedmiotu, chętniej 
korzystają z podręcznika i pozytywniej go oceniają. Wyraźnie uczniowie zaakcentowali 
swą niechęć do długich tekstów rozdziałów w podręcznikach. Uczniowie zauważają 
rolę podręcznika w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z biologii. Jednym z 
głównych wymogów, jakie stawiają uczniowie podręcznikom jest uporządkowany, 
wyselekcjonowany, ustrukturyzowany materiał nauczania. 
      Mimo dużego subiektywizmu uczniów w ocenie podręczników, ich wypowiedzi są 
wartościowym przyczynkiem do dalszego doskonalenia podręczników już wydanych i 
udoskonalenia modelu współczesnego podręcznika biologii. 
      Uczniowie doceniają schematy, rysunki w dochodzeniu do poznawania zależności i 
prawidłowości biologicznych. Cechą ustrukturyzowanej wiedzy ucznia jest nie tylko 
znajomość elementów wiedzy (faktów, definicji, pojęć, itd.), lecz także rozumienie 
związków występujących między nimi. Uczniowie klas trzecich i drugich w swoich 
wypowiedziach zwracali uwagę na zasady strukturyzacji treści. Zgodnie z tą zasadą, 
treści nauczania są dobrane i połączone w logicznie uporządkowane systemy wiedzy. 
Uczniowie mieli trudności ze zrozumieniem logicznych powiązań między 
poszczególnymi rozdziałami i działami w swoich podręcznikach. Wyrazem 
strukturyzacji treści powinny być także schematy systemów pojęć, tabele, polecenia 
wymagające od uczniów porządkowania wiedzy. Nie wszyscy autorzy uwzględnili 
zasadę strukturyzacji treści w opiniowanych podręcznikach.  
 
 
 

SUMMARY 
 

     Both the underlying concept and actual format of a textbook are determined by the 
purposes the textbooks is going to serve, its contents, nature of the school subject, age 
and intellectual abilities of the recipient and work methods favoured by a pupil and 
teacher. A textbook is assessed continually, from the moment its concept is formulated 
until it goes out of the school use. It is assessed by its autor as well as by the publishers, 
experts, teachers and pupils. 
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     Our survey was an attempt to asses the usefulness of some selected lower-higher 
biology textbooks by having the pupils express their opinions about the textbooks they 
are using. The questionnaire contained questions regarding the usefulness of the 
textbook methodology in the process of learning, opinions on the information presented 
in the book, suitability of the book content to the pupilۥs intellectual abilities and 
interests, and questions referring to the strengths and weaknesses of the book. This 
paper presents the results of the survey. 
 
      
dr Alina Stankiewicz 
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„Książka do gegry powinna być ze znaczkami” 
Bogusław Bujała 

 
WSTĘP 

  

      We współczesnym świecie podręcznik szkolny w wersji klasycznej - jako główne 
źródło wiedzy dla uczniów, coraz częściej zostaje wypierany przez inne nośniki 
wiedzy. Szeroki i powszechny dostęp do Internetu, multimedialnych programów 
komputerowych, programów telewizyjnych, dostęp do bogato ilustrowanych czasopism 
o charakterze geograficznym sprawia, że uczniowie coraz rzadziej korzystają z 
podręcznika szkolnego. Funkcja informacyjna podręcznika w obecnej rzeczywistości 
traci na znaczeniu (Kucharska 1999). Współczesny podręcznik szkolny by sprostać 
stawianym mu wymaganiom, powinien być wielofunkcyjny (Piskorz 1995). 
      W referacie podjęto próbę zbadania roli podręcznika geograficznego w procesie 
kształcenia we współczesnej szkole. W tym celu przeprowadzone zostały badania 
ankietowe. Objęto nimi 200 uczniów łódzkich szkół ponadgimnazjalnych, głównie 
liceum (liceum ogólnokształcące i liceum profilowane, 153 osoby) oraz technikum – 47 
uczniów. Wśród ankietowanych, 172 uczniów w minionym roku szkolnym zakończyło 
edukację geograficzną na poziomie ponadgimnazjalnym, natomiast 28 uczniów, ze 
względu na realizację geografii na poziomie rozszerzonym, edukację kontynuowało. 
Struktura wieku ankietowanych jest mało zróżnicowana, gdyż badania przeprowadzono 
wśród uczniów II klas liceum i III klas technikum. Dominują uczniowie w wieku 18 lat 
– 75% ankietowanej grupy (uczniowie w wieku 19 lat stanowią 23,5%, w wieku 20 lat 
– 2,5%). Struktura płci przedstawia się następująco: kobiety – 37%, mężczyźni – 63%. 
W badanej grupie uczniów 31% deklarowało chęć przystąpienia do egzaminu 
maturalnego z geografii, natomiast 3,5% to osoby jeszcze niezdecydowane. W sumie 
ponad 1/3 ankietowanych zamierza złożyć egzamin maturalny z geografii w roku 
szkolnym 2006/7.  
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Uczniowie oceniali m.in.: częstotliwość i sposób korzystania z podręcznika, zakres, 
układ i sposób prezentowanych w nim treści, określali zalety i wady podręcznika, a 
także ustalali cechy, jakie powinien posiadać idealny podręcznik.  

 
 

WYNIKI BADAŃ 
 
A. PODRĘCZNIK A INNE ŹRÓDŁA WIEDZY GEOGRAFICZNEJ 
 
      Spośród 200 ankietowanych jedynie 60 tj. 30% stwierdziło, że podręcznik stanowi 
dla nich główne źródło wiedzy geograficznej. Natomiast połowa badanej grupy 
wskazała na informacje zdobyte w trakcie lekcji wraz z notatkami z lekcji jako na 
główne źródło wiedzy geograficznej. 12% badanych uczniów czerpie wiedzę z TV 
programów podróżniczych, przyrodniczych, czasopism geograficznych, książek 
popularno-naukowych. Jedynie 6% uznało Internet za główne źródło wiedzy 
geograficznej, natomiast był on często wymieniany w połączeniu z innymi źródłami, 
jako źródło dodatkowe, uzupełniające wiedzę wyniesioną z lekcji. 
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Ryc. 1. Źródła wiedzy geograficznej  
 

 
B. CZĘSTOTLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKA 
 
      Uczniowie korzystają z podręcznika w trakcie zajęć lekcyjnych i w domu. 
Proporcje między wykorzystaniem podręcznika podczas lekcji, a w domu są zbliżone, z 
niewielką przewagą na rzecz pracy z podręcznikiem w domu. Często i bardzo często 
korzysta z podręcznika jedynie 33,5-36% ankietowanych. Niemalże połowa 
ankietowanych uczniów rzadko wykorzystuje podręcznik w procesie uczenia się, 
natomiast prawie co 5 uczeń – wcale nie pracuje w oparciu o podręcznik. 
      Dane te potwierdzają małe znaczenie podręcznika jak głównego źródła wiedzy – 
uczniowie, którzy zadeklarowali podręcznik jak główne źródło wiedzy to ci, którzy 
bardzo często i często z niego korzystają; uczniowie, dla których najważniejsza jest 
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wiedza wyniesiona z lekcji, wskazana przez nauczyciela, korzystają rzadko z 
podręcznika, natomiast pozostali wolą poszukiwać wiedzy geograficznej w innych 
źródłach niż podręcznik.  
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Ryc. 2. Częstotliwość korzystania z podręcznika podczas lekcji i w domu 
 

      Mimo iż wielkości procentowe, obrazujące częstotliwość korzystania z podręcznika 
w czasie lekcji i w domu są zbliżone, to należy zaznaczyć, że uczniowie korzystający z 
podręcznika w trakcie lekcji nie są tymi samymi, którzy korzystają z niego w domu. 
Zdecydowanie częściej podczas lekcji z podręcznika korzystają uczniowie liceum 
profilowanego i technikum niż uczniowie liceum ogólnokształcącego. Natomiast w 
domu sytuacja jest odwrotna – to głównie uczniowie LO pracują z podręcznikiem. 
 

 
C. SPOSÓB KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKA 
 
      Uczniowie pracując w oparciu o podręcznik mają do dyspozycji informacje 
przedstawione w postaci: tekstu głównego, dodatkowego (np. ciekawostki, teksty 
źródłowe, podsumowania), danych statystycznych, wykresów, diagramów, map, 
schematów, rysunków, fotografii, jak również zadań i poleceń do wykonania.  
      Wyniki dotyczące wykorzystania tekstu podręcznika wskazują, iż uczniowie 
najczęściej czytają jedynie fragmenty nowego tematu lekcji (w sumie bardzo często i 
często – 58% ankietowanych), całość tekstu związanego z omawianym tematem czyta 
bardzo często jedynie 9,5%, a często 33% badanych uczniów. Natomiast 13% uczniów 
uznało, że nigdy (wcale) nie czyta treści całego tematu. Całkowicie tekst podręcznika 
pomija aż 7,5% ankietowanych. Podsumowania, syntezy lekcji czytane są jeszcze 
rzadziej: bardzo często – 14%, często – 27%, rzadko – 43%, wcale – 16%. Znaczenie i 
wykorzystanie podręcznika nieco wzrasta przed sprawdzianem, powtórzeniem – 
wówczas bardzo często korzysta z podręcznika 32,5%, a często 28,5%. Mimo wszystko 
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nadal pozostaje grupa stanowiąca 39% ogółu ankietowanych, którzy korzystają rzadko 
(32%) bądź nie korzystają wcale (7%) z podręcznika.  
      Pracując z podręcznikiem uczniowie pomijają zbyt długie, obszerne, mało 
konkretne i nudne (ich zdaniem) opisy. Pomijają także opisy dla nich niezrozumiałe. 
Małą uwagę zwracają na wstępy, podsumowania, syntezy – uznając je za zbyt 
ogólnikowe. Unikają także czytania tych fragmentów tematu, które nie były poruszane 
w trakcie lekcji przez nauczyciela.  
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Ryc. 3. Wykorzystanie tekstu podręcznika 
 

      Podobnie przedstawia się częstotliwość korzystania z danych statystycznych, 
wykresów i diagramów: jedynie 12,5% ogółu ankietowanych bardzo często czyta i 
analizuje informacje przedstawione w ten sposób, 35,5% często, 38,5% robi to rzadko, 
a 13,5% wcale. Pomijają głównie dane statystyczny zestawiane w tabelach oraz 
skomplikowane i mało przejrzyste diagramy i wykresy.  
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Ryc. 4. Wykorzystanie zadań oraz danych statystycznych (w tym wykresów i diagramów) 
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      Zdecydowanie najczęściej uczniowie pomijają zawarte w podręczniku zadania 
i polecania do tematu lekcji bądź działu. Aż 45% wcale ich nie wykorzystuje, nie 
zwraca na nie uwagi, nie czyta, a tym bardziej nie rozwiązuje tychże zadań; rzadko 
rozwiązuje zdania i wykonuje polecenia ok. 38%. Natomiast często czyni to zaledwie 
15% ankietowanych, a bardzo często jedynie 2% (4 osoby w grupie 200 badanych!). 
Wynika z tego, że nawet uczniowie deklarujący chęć złożenia egzaminu maturalnego z 
geografii nie korzystają z zadań i poleceń, co należy uznać za zjawisko bardzo 
negatywne. W świetle powyższych danych podręcznik stanowi dla uczniów głównie 
źródło informacji (funkcja informacyjna), w zdecydowanie mniejszym stopniu służy 
samodzielnemu sprawdzaniu zdobytej wiedzy (funkcja samokształceniowa), czy 
kształtowaniu umiejętności tj. analizy, syntezy (funkcja badawcza), operowania 
zdobytą wiedzą, podejmowania decyzji (funkcja transformacyjna). 
     W większym stopniu wykorzystywane są rysunki, fotografie i mapy. Uczniowie 
chętniej zatrzymują się przy ilustracjach i mapach, gdyż one najbardziej ułatwiają im 
zrozumienie i przyswojenie nowych treści. Oceniając w skali od 1 do 5 przydatność (1 
– najmniej przydatne, 5 – najbardziej przydatne) zawartych w podręczniku materiałów 
do zrozumienia i przyswojenia sobie nowych zagadnień, nabycia i kształtowania 
umiejętności, uczniowie za najbardziej przydatne uznali: na pierwszym miejscy 
rysunki, w dalszej kolejności wymienili definicje, schematy, wykresy i diagramy 
(razem ujęte), i na końcu, z bardzo zbliżonymi wartościami, opis/tekst i zestawienia 
statystyczne.  
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D. FUNKCJA MOTYWACYJNA PODRĘCZNIKA ORAZ JEGO ZNACZENIE   
      W KSZTAŁTOWANIU  UMIEJĘTNOŚCI 
  
      „Funkcja motywacyjna polega na pobudzaniu i rozwijaniu właściwości 
emocjonalno-motywacyjnych ucznia, głównie na wzbudzaniu zainteresowań i 
mobilizowaniu ucznia do uczenia się geografii” (Piskorz 1995). Pozytywną motywację 
uczenia się wywołują np. umieszczane w tekście ciekawostki (Kucharska 1999). 
Uczniowie udzielając odpowiedzi na pytania Czy podręcznik rozwija Twoje 
zainteresowania? Czy podręcznik motywuje, zachęca Cię do samodzielnej nauki? 
jedynie w 32,5% i 36,5% odpowiedzieli twierdząco. Uczniowie odpowiadający 
negatywnie to osoby nie zainteresowane geografią jako nauką, przedmiotem szkolny, 
ani też geografią jako przedmiotem zdawanym na egzaminie maturalnym. Uważają, że 
podręcznik nie rozwija ich zainteresowań, bo dotyczą one innej dziedziny, niezwiązanej 
z geografią. 
      Ponadto podręcznik nie rozwija zainteresowań, dlatego że nie porusza 
w odpowiednim stopniu zagadnień, które uczniów najbardziej ciekawią tzn. zagadnień 
z zakresu geografii Polski. W skali od 1 do 5 (1- najmniej interesujące, 5 – najbardziej 
interesujące) wartości 5 i 4 treściom dotyczącym geografii Polski przyznało w sumie 
57% ankietowanych (geografia własnego regionu i geografia fizyczna otrzymały po 
50%, a geografia społeczno-ekonomiczna 49%). Najliczniejszą rzeszę zarówno 
zwolenników jak i przeciwników „posiada” geografia fizyczna – 27% ankietowanych 
wskazało, że uczy się jej z największą przyjemnością, ale aż 12% (największa wartość 
w porównaniu z innym) uznało, że jest ona najmniej interesująca i uczy się jej z 
niechętnie.  
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Ryc. 6. Stopień zainteresowania geografią 
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      Odzwierciedleniem zainteresowań jest określenie przez ankietowanych ilości 
materiału z danej dziedziny w podręczniku. 67% ankietowanych uznało, że 
w podręcznikach zdecydowanie brakuje treści dotyczących geografii własnego regionu, 
miejsca zamieszkania. W przypadku geografii Polski 33% badanych uczniów uważa, 
że jest ona za słabo akcentowana w podręcznikach. Najmniejsze zastrzeżenia dotyczą 
geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. 
Podręcznik, by mógł zachęcić uczniów do nauki, rozwijać ich zainteresowania, 
powinien poruszać zagadnienia, które ich frapują i ciekawią. Niestety współczesny 
podręcznik geograficzny nie spełnia w całości tych założeń. 
  

 

13%

69%

18%

 Geografia fizyczna       Geografia społeczno-ekonomiczna 

62%

22% 16% 

 

 

 

 

 

 
  Geografia Polski      Geografia własnego regionu 

                7%

60%

33%

 

 

 

 

 

 

 

4%

30%

66%
za dużo 
wystarczajaco
za mało

 

Ryc. 7. Treści geograficzne w podręczniku 
 

      Uczniowie, którzy uznali, że podręcznik nie rozwija ich zainteresowań i nie zachęca 
do nauki, wskazywali na wady podręcznika w postaci: braku przejrzystości, za małej 
ilości ćwiczeń odnoszących wiedzę geograficzną do życia codziennego, przedstawiania 
„suchych” faktów, czasami już nieaktualnych, zbyt ogólnikowego i powierzchownego 
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traktowania zagadnień, powtarzania wiadomości znanych z gimnazjum, itp.. Ponadto 
część tychże uczniów uważa, że geografia jako przedmiot szkolny nie będzie im 
potrzebna w przyszłości (np. nie jest uwzględniana przy rekrutacji na wybrany przez 
uczniów kierunek studiów wyższych) i dlatego nie poświęcają jej większej uwagi. 
To, co motywuje uczniów do samodzielnej nauki i pracy z podręcznikiem to 
uporządkowany i przejrzysty sposób prezentowania treści, zrozumiałe wyjaśnienie 
trudnych zagadnień oraz możliwość szybkiego uzupełnienia wiedzy z tematu 
realizowanego podczas lekcji. bogata szata graficzna, ciekawostki, sygnalizowanie 
pewnych problemów i zachęcanie do dalszych, samodzielnych poszukiwań, sięgania do 
innych źródeł (np. atlas, literatura naukowa, Internet itp.), by móc znaleźć odpowiedź 
na postawione pytanie czy rozwiązać problem. Mimo to, zaledwie 13% ankietowanych 
sięga bardzo często po atlas pracując z podręcznikiem, natomiast aż 21% nie korzysta 
wcale z atlasu.  
Podręcznik nadal jednak traktowany jest jako źródło wiedzy, jedynie 21% badanych 
uczniów uważa, że pracując z podręcznikiem rozwija umiejętności. Najczęściej 
wymieniane umiejętności to czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji, 
selekcja materiału, odczytywanie informacji z tabel, wykresów, diagramów, 
interpretacja i analiza wykresów, schematów, czytanie i analiza map. 
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Ryc. 8. Funkcja motywacyjna i znaczenie podręcznika w kształtowaniu umiejętności 
 

E. PODRĘCZNIK A EGZAMIN MATURALNY 

 
 Idealny podręcznik to taki, który pomoże przygotować się uczniowi do złożenia 
egzaminu maturalnego na najwyższym poziomie. Uczniowie wysoko ocenili 
podręcznik jako źródło wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu maturalnego. Ponad 
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połowa (51%) określiła stopień przydatności podręcznika do rozwiązywania zadań z 
zakresu I standardu wymagań egzaminacyjnych (Wiadomości i rozumienie) na 
poziomie najwyższym (5-ty i 4-ty stopień przydatności w skali 1-5; 5-ty najwyższy, 1-
wszy najniższy).  
      Oceniając przydatność podręcznika do rozwiązywania zadań odnoszących się do 
standardu II (Korzystanie z informacji), jedynie 10% uczniów wystawiło noty 
najwyższe (4, 5), natomiast aż 51% noty na poziomie najniższym (1, 2) twierdząc, że w 
podręczniku jest małe zróżnicowanie materiałów źródłowych oraz za mało ćwiczeń 
nawiązujących do zadań z arkusza egzaminacyjnego.  
Znaczenie podręcznika przy wdrażaniu uczniów do rozwiązywania zadań z zakresu 
standardu III (Tworzenie informacji) okazało się równie niewielkie jak w przypadku 
standardu II. Tylko 15% ankietowanych uważa, że zagadnienia w podręczniku 
ujmowane są  w sposób problemowy, zmuszający ucznia do oceniania i samodzielnego 
poszukiwania, rozwiązywania problemów. 45% badanych uznało, że podręcznik nie 
wdraża ich do tego typu działań, ani w żaden sposób do tego nie motywuje.  
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Ryc. 9. Stopień przydatności podręcznika do rozwiązania zadań 
z poszczególnych standardów maturalnych 

 
      Mimo powyższych wyników, uczniowie uważają, że gdyby przyszło im korzystać 
jedynie z podręcznika przygotowując się do matury, to tylko 1% badanych stwierdziło, 
że matury by nie zdało – większość oceniła możliwości zdania matury na poziomie 50-
60%. 
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ZALETY I WADY PODRĘCZNIKÓW, Z KTÓRYCH UCZNIOWIE KORZYSTALI 

 
ZALETY 
 
      Określając zalety podręczników, uczniowie najwyżej ocenili ich szatę graficzną 
(ilustracje, fotografie, zdjęcia), przystępny język, przejrzystość („…łatwo się z niego 
[podręcznika] uczyć…”), ciekawe przedstawienia tematów. Pozytywnie wypowiadali 
się na temat wykresów, diagramów, schematów – pod warunkiem, że nie były ich za 
dużo i nie były zbyt skomplikowane. Za pomocne w poszerzaniu wiedzy i zachęcające 
do samodzielnego kształcenia uznali ciekawostki i podsumowania. To, co uczniów 
zachęca do korzystania z podręcznika, to możliwość znalezienia w nim odpowiedzi na 
pytania dnia codziennego, aktualne dane, zrozumiały i prosty sposób wyjaśniania 
zjawisk wraz z przykładami oraz porównania. Jeśli dodać to tego staranność wydaniu, 
estetykę podręcznika, dobrej jakości papier, format (A5), wagę (lekki) i przystępną 
cenę, wówczas otrzyma się podręcznik, z którego uczniowie będą korzystać z 
przyjemnością..  
  
WADY 
 
      Analizując wypowiedzi uczniów na temat wad podręczników stwierdzono, 
że najwięcej zarzutów dotyczyło tekstu: „(…) zbyt długie, nudne wstępy; obszerne, 
skomplikowane i często nie zrozumiałe opisy; ogólnikowe podsumowania; brak 
konkretów (…)”. Uczniowie bardziej cenią sobie konkrety niż obszerne opisy. 
 Język stosowany w podręcznikach, dla jednych prosty i zrozumiały, dla innych 
uczniów okazał się „(…) zbyt trudny, skomplikowany, nie zrozumiały (…)”. Z powodu 
zbyt trudnego języka tłumaczenie definicji, procesów, zjawisk okazywało się dla 
uczniów nie zrozumiałe, mało dokładne i prowadziło w rezultacie jedynie do 
zapamiętania nowych terminów. Do wad zaliczono także małą ilość map, małą 
przejrzystość układu podręcznika, brak wyraźnego wskazania na treści najistotniejsze, 
nadmiar danych statystycznych i ich rozbieżność między informacjami 
zamieszczonymi w postaci tabel czy wykresów, a danymi zawartymi w tekście 
głównym lekcji.  
      Uczniowie wskazują również, na brak korelacji miedzy tym, co jest realizowane 
podczas lekcji przez nauczyciela a tym, co zawiera tekst podręcznika. W zdecydowanej 
większości pomijają treści, których nauczyciel nie poruszał w czasie lekcji, i które, 
najprawdopodobniej nie wystąpią na sprawdzianie. Z drugiej jednak strony wskazują, 
że w podręcznikach brak informacji pojawiających się w trakcie lekcji. Nieadekwatność 
treści podręcznika z wymaganiami nauczyciela sprawia, że uczniowie nie korzystają z 
podręcznika, a bazują głównie na notatkach sporządzonych w podczas lekcji, 
ewentualnie uzupełnionych wiadomościami z Internetu. Jeśli dołożyć do tego duży, 
niewygodny format i wagę, i wysoką cenę, wówczas podręcznik w stanie niemalże 
nienaruszonym przetrwa rok szkolny.  
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IDEALNY PODRĘCZNIK W OPINII UCZNIÓW 

 
      W opinii wszystkich ankietowanych uczniów idealny podręcznik powinien być 
przede wszystkim przejrzysty, ciekawy, napisany zrozumiałym dla nich językiem, z 
bogatą szatą graficzną. Treść w podręczniku powinna być uporządkowana wg działów, 
a te następnie podzielone na konkretne tematy lekcyjne. Najważniejsze treści powinny 
być ujęte w ramki lub w tabelki, ewentualnie przedstawione w postaci syntezy. Nowe 
dla ucznia zagadnienia, pojęcia, terminy powinny zostać „wyciągnięte” na margines (w 
postaci słowniczka), a tekście pogrubione i podkreślone. Ponadto uczniowie wskazują 
na potrzebę zamieszczenia indeksu (skorowidz) i słowniczka pojęć i terminów na końcu 
podręcznika. Tekst w podręczniku powinien być bardzo konkretny i z tego względu 
ograniczony do niezbędnych tylko wyjaśnień definicji, zjawisk i procesów wraz z ich 
przykładami, ewentualnie porównaniami. Zamiast obszernych opisów powinno w 
podręczniku znaleźć się więcej rysunków, fotografii i map, które najbardziej ułatwiają 
uczniom proces uczenia się, w dalszej kolejności powinny się znaleźć schematy, 
wykresy i diagramy (oczywiście czytelne i zrozumiałe dla ucznia).  
Poniżej zestawione zostały cechy idealnego podręcznika wg uczniów, w kolejności 
odpowiadającej liczbie udzielonych odpowiedzi. 
 Idealny podręcznik powinien…  

- Być interesujący, ciekawy  
- Być konkretny, rzeczowy, zwięzły, krótki, treściwy 
- Być przejrzysty, czytelny, uporządkowany 
- Być napisany jasnym, przystępnym, zrozumiałym dla ucznia językiem  
- Najważniejsze informacje mieć wypunktowane, wyodrębnione, pogrubione 
- Być kolorowy – bogata szata graficzna, głównie zdjęcia, rysunki, mapy 
- Zawierać odpowiednią (nie za dużą) ilość przejrzystych diagramów, wykresów 

schematów 
- Być zróżnicowany tematycznie, zawierać więcej informacji dotyczących Polski 

 i własnego regionu 
- Dobrze przygotowywać do egzaminu maturalnego, posiadać przykłady zadań 

typu maturalnego  
- Zawierać ciekawostki, teksty źródłowe, relacje naocznych świadków, podawać 

konkretne przykłady  
- Posiadać dodatkowe informacje dla bardziej zainteresowanych – odsyłać do 

literatury, stron www itp. 
-  Posiadać słowniczek pojęć, indeks haseł, terminów 
- Wyjaśniać otaczający świat, odpowiadać na pytania z „życia wzięte”, 

porównywać procesy i zjawiska, być bardziej praktyczny 
- Ujmować zagadnienia w sposób problemowy 
- Być poprawny merytorycznie, w wyczerpujący, dogłębny sposób wyjaśniać 

zagadnienia 
- Unikać ogólników i uproszczeń, nie powtarzać wiedzy z gimnazjum 
- Być aktualny 
- Być poprawny stylistycznie, bez błędów językowych 
- I oczywiście – być lekki, wygodny w użyciu (format), dobrej jakości, trwały i tani. 
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PODSUMOWANIE 

 
      Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych pozwalają stwierdzić, że większość 
uczniów najchętniej korzystałaby z podręcznika bogatego w rysunki, fotografie, mapy, 
schematy, w których tekst ograniczony byłby do niezbędnego minimum. Czynnikiem 
zachęcającym do pracy z podręcznikiem byłby dołączone płyty CD z dodatkowymi 
materiałami w postaci filmów, multimedialnych programów, prezentacji, animacji itp. 
(w skrajnych przypadka uczniowie zastąpiliby podręcznik w wersji klasycznej, 
podręcznikiem w wersji elektronicznej).  
By uczniowie chętniej korzystali z podręcznika powinien on wyraźnie podkreślać 
znaczenie i możliwość wykorzystania wiedzy geograficznej w praktyce, wskazywać na 
jej utylitaryzm, więcej miejsca poświęcać zagadnieniom dotyczącym geografii 
własnego regionu i Polski. Wówczas nie tylko przystępujący do egzaminu maturalnego 
z geografii, ale i pozostali uczniowie pracowaliby częściej z podręcznikiem (nie tylko 
przed sprawdzianem).  
      Świetle uzyskanych wyników, znaczenie podręcznika w procesie kształcenia 
we współczesnej szkole maleje1. Nieco ponad 1/3 ankietowanych korzysta z 
podręcznika często bądź bardzo często, pozostali czynią to rzadko bądź wcale. 
Uwzględniając jednak fakt, że uczniowie często korzystający z podręcznika w trakcie 
lekcji, nie są tymi samymi, którzy korzystają z niego w domu, wówczas okazuje się, że 
ok. 36% badanych nie korzysta z podręcznika, natomiast 64% korzysta z niego często 
bądź bardzo często – co pozwala stwierdzić, że podręcznik (mimo wszystko) nadal 
stanowi istotną pomoc dydaktyczną dla uczniów.  
      Rozpatrując pełnione przez podręcznik funkcje, w opinii uczniów dominującą 
funkcją jest funkcja informacyjna. Znaczenie pozostałych funkcji tj. motywacyjnej, 
badawczej, samokształceniowej, transformacyjnej jest zdecydowanie mniejsze. Jedynie 
dla 1/3 badanych podręcznik pełni funkcję motywacyjną; funkcja badawcza polegająca 
„na problemowym ujmowaniu treści oraz formułowaniu zadań do samodzielnego 
rozwiązania” (Kucharska 1999) prawie nie występuje w podręcznikach. Równie słabo 
akcentowane są funkcje samokształceniowa i transformacyjna – polegająca na 
przygotowaniu uczniów do racjonalnego działania praktycznego przez kształtowanie 
umiejętności operowania zdobytą wiedzą (Półturzycki 1996).  
      Wyniki uzyskane w trakcie badań ankietowych, skłaniają do postawienia kilku 
pytań – czy rzeczywiście współczesne polskie podręczniki geograficzne pełnią głównie 
funkcję informacyjną, a prezentowany w nich materiał nie pozwala na kształtowanie 
umiejętności samodzielnego myślenia i samodzielnej pracy? Czy rzeczywiści idealny 
podręcznik to podręcznik z nastawieniem na bogatą szatę graficzną, z ograniczonym do 
minimum tekstem, prezentowany w wersji elektronicznej? Czy wykorzystanie w 
niewielkim stopniu podręcznika w procesie kształcenia jest jedynie winą jego małej 
atrakcyjności, czy może wynika także ze słabego przygotowania uczniów do pracy z 
podręcznikiem, a może jest następstwem stosowanych przez nauczyciela metod pracy? 

                                                 
1 Por. wyniki badań przeprowadzonych przez M. Kozłowskiego, opublikowanych w 1995 r. na łamach 

Geografii w Szkole., R. XLVIII, nr 1.  
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Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na wszystkie postawione pytania – by móc to 
zrobić, należałoby podjąć kolejne badania.  
      Prace nad podręcznikiem powinny uwzględniać sugestie uczniów, gdyż to do nich 
przede wszystkim podręcznik jest adresowany. Podręcznik powinien nadążać za 
współczesnym światem, zmieniać się i ulepszać swą formę (np. poprzez obudowę 
multimedialną), stawać się coraz bardziej ciekawym i atrakcyjnym dla ucznia, nie 
zapominając, że ma mu pomagać „zrozumieć otaczający go świat przyrody, 
społeczeństwo, jego gospodarkę i kulturę” (Kucharska 1999), a przede wszystkim 
„kształcić rozwój samodzielnego myślenia” (Batorowicz 1966). 
 
 
 

SUMMARY 
 

      In the contemporary world a textbook in the classical version as the main source of 
knowledge for students is more and more often being replaced by some other media. 
Easy and general access to the Internet, multimedia computer programmes, TV 
programmes, access to richly illustrated geographical magazines make the students use 
a school textbook less often. 
      In the paper an attempt at studying the role of a geography textbook in the 
educational process in a contemporary school has been undertaken. To achieve the 
objective a survey has been carried out in schools in Łódź, mainly in secondary schools 
(general and profile) and technical colleges. The students included in the survey 
finished secondary geographical education this year. The students evaluated among 
others: the frequency and methods of using a textbook, the layout and the scope of the 
presented contents, and advantages and disadvantages of the textbook they used 
throughout their secondary education. They also decided on the ideal textbook features. 
The presentation of research results and their analysis is the essence of this paper. 
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      Jednym z wielu zadań szkoły jest, między innymi, dostarczenie uczniowi 
informacji, a przede wszystkim wspieranie go w procesie poszukiwania wiedzy o 
świecie. Rolą nauczyciela jest także porządkowanie tej wiedzy i nadanie jej właściwej 
struktury. Najczęściej wykorzystywanym w tym celu środkiem dydaktycznym jest 
podręcznik. O istocie podręcznika, o jego wartości decyduje przede wszystkim treść, 
forma i sposób uporządkowania komunikatów tworzących podręcznik (Skrzypczak 
1996). 
Od poziomu, układu zawartych w nim informacji zależą też jego funkcje dydaktyczne, 
a umiejętność posługiwania się nim przez nauczyciela i przez ucznia wpływa w dużej 
mierze na końcowe efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły (Kupisiewicz 
1978).  
      W dobie rozwoju i rozpowszechniania się różnorodnych źródeł informacji 
zasadnym wydaje się pytanie o znaczenie podręcznika w  edukacji. Jak powinien być 
przygotowany współczesny podręcznik, aby spełniał swoją niekwestionowaną rolę w 
procesie nauczania1, co o podręcznikach myślą uczniowie, jak często i jak chętnie do 
nich sięgają? 
      Badanie opinii przeprowadzono w dwóch liceach ogólnokształcących Słupska, 
których uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce w skali całego regionu2. W 
obydwu szkołach nauczyciele zaproponowali podręczniki autorstwa Pawła Włada; w 
klasie pierwszej pt. „Bogactwo przyrodnicze Ziemi”, a w klasie drugiej pt. „Człowiek 
gospodarzem Ziemi”. Badaniem objęto 270 uczniów klas pierwszych i drugich 
wszystkich profili, w tym takich, gdzie obowiązuje rozszerzony program nauczania 
geografii (np. turystyczny, europejski). Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz 
ankiety, składający się z 17 pytań zamkniętych i otwartych. Pytania dotyczyły 
wykorzystania podręcznika i innych źródeł wiedzy geograficznej przez uczniów, a 

                                                 
1 Autorzy opracowań zarówno z dydaktyki ogólnej, jak i dydaktyk szczegółowych (Okoń 1995; 

Kupisiewicz 1978; Kądziołka 1990; Piskorz 1997c) zwracają uwagę na liczne zadania stawiane 
podręcznikowi, wśród których wymieniają funkcję informacyjną, motywacyjną, badawczą, 
transformacyjną, samokształceniową, integrującą, koordynującą i wychowawczą. 

2  Badania przeprowadzono w marcu i kwietniu 2006 r. 
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także opinii na temat treści i sposobu prezentacji informacji w wybranym przez 
nauczyciela podręczniku. 
      Wśród ogółu badanych uczniów 87,4% zadeklarowało, ze posiada podręcznik do 
geografii, a 69,6% wskazało, że jest to podręcznik w zakresie rozszerzonym. Około 
16% badanych zamiast podręcznika zaproponowanego przez nauczyciela korzysta z 
innego podręcznika geografii dla szkoły średniej. Interesującym jest również fakt, iż aż 
38,9% dodatkowo korzysta z innego podręcznika, jako książki uzupełniającej. Osoby 
nie mające podręcznika w przeszło 85% stwierdziły, że nie przeszkadza im to w 
uczeniu się geografii. 
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      Do podręcznika wybranego przez nauczycieli autor zaplanował, jako uzupełniający 
zeszyt ćwiczeń, zawierający zadania zarówno z zakresu podstawowego, jak i 
rozszerzonego. Niestety, ze względu na małą liczbę godzin geografii, nauczyciele 
zrezygnowali z korzystania z zeszytu ćwiczeń, proponując go jedynie w  kilku klasach 
o rozszerzonym zakresie nauczania. Posiadanie zeszytu ćwiczeń zadeklarowało więc 
jedynie 31,1% badanych i tylko niespełna połowa posiadających ćwiczenia (46,4%) 
stwierdziła, iż wykorzystuje je regularnie w szkole lub w domu, wykonując polecenia 
wskazane przez nauczyciela. Około 9,5% uczniów wykonuje ćwiczenia bez polecenia 
nauczyciela, traktując je jako dobre powtórzenie i ćwiczenie umiejętności. Pozostali 
wykonują ćwiczenia rzadko lub w ogóle ich nie uzupełniają.   
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Ryc. 1. Częstotliwość wykorzystania przez uczniów w nauce geografii różnych źródeł 
informacji (źródło: badania ankietowe młodzieży licealnej Słupska przeprowadzone w 2006 r.) 

 

     Próbując określić rolę, jaką współcześnie pełni podręcznik poproszono uczniów o 
wskazanie częstotliwości korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej (ryc. 
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1). Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wśród najczęściej wykorzystywanych 
przez uczniów źródeł informacji znalazły się zeszyt, atlas, podręcznik i Internet. 
Zbliżone wartości punktowe, jakie uzyskały wymienione wyżej źródła świadczą o tym, 
iż uczniowie nie ograniczają swojej edukacji geograficznej do jednego tylko źródła 
wiedzy. Nadal jednak najchętniej sięgają do zeszytu (aż 57,0% wskazało, że korzysta z 
niego bardzo często) i podręcznika (51,1% bardzo często uczy się z książki). Ważne 
miejsce zajmuje w edukacji geograficznej także atlas ( druga lokata w hierarchii). 
Około 45,6% badanych stwierdziło, że bardzo często wykorzystuje w nauce atlas, ale 
jedynie 2,6% (najniższa wartość wszystkich wskazań) przyznało, że z niego w ogóle 
nie korzysta. Wysoka pozycja Internetu wynika przede wszystkim z faktu, że uczniowie  
najchętniej przy jego pomocy odrabiają prace domowe. 
      Wysoki w badanej grupie jest także stopień wykorzystania podręcznika podczas 
lekcji. Prawie 80% badanych uczniów podczas lekcji sięga do podręcznika własnego 
lub kolegi. Najczęściej szuka w nim odpowiedzi na stawiane przez nauczyciela pytania 
(63,0% wskazań), szuka wyjaśnień trudnych pojęć (53,3% wskazań), analizuje 
wykresy, mapki (49,2%) oraz sięga do ilustracji (46,3%). Można więc stwierdzić że 
wybrany przez nauczycieli podręcznik dobrze spełnia funkcję informacyjną. 
Dodatkowym potwierdzeniem tego może być fakt, iż przeszło 77% badanych uznało, że 
treści zawarte w podręczniku są dla nich jasne i zrozumiałe, a kolejne 14% określiło, że 
jedynie czasami znajdują się w podręczniku zbyt trudne treści. 
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      W przeprowadzonym badaniu podjęto także próbę  oceny (w skali stopni 
szkolnych) poszczególnych elementów składowych podręcznika, prosząc uczniów o 
uwzględnienie ich ilości zawartych w podręczniku, czytelności, aktualności i 
przydatności (ryc. 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 2. Ocena elementów podręcznika dokonana przez uczniów (w skali 1-6) 
(źródło: badania ankietowe młodzieży licealnej Słupska przeprowadzone w 2006 r.) 

 
      Wśród ogółu ocen wystawionych przez uczniów najwyższą uzyskały ilustracje 
(4,68). Uczniowie podkreślali ich trafny dobór do tematu lekcji, dobrą jakość, chociaż 
wielu chętnie widziałoby ich więcej. Wysoko oceniono także zawarte w podręczniku 
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informacje (4,43) oraz podane w wyodrębnionych blokach definicje (4,50), wskazując 
na ich czytelność, przejrzystość formy oraz zakres zgodny z oczekiwaniami 
nauczycieli. Najniższą ocenę wystawili uczniowie zestawieniom statystycznym (3,73), 
podkreślając przede wszystkim, że jest ich za mało,  co  kontekście słabego 
wykorzystania przez uczniów opracowań statystycznych (ryc. 1) może wydawać się 
zasadne. Inne uwagi, które formułowali uczniowie w stosunku do podręcznika 
dotyczyły między innymi niewygodnego ich zdaniem rozdzielenia treści podstawowych 
od rozszerzonych, a także braku informacji poszerzających analizowane zagadnienia 
(„ciekawostek”) na przykład na nośniku CD. 
       Ogólna ocena jaką osiągnęły podręczniki P. Włada ukształtowała się na poziomie 
4,26. Nie zauważono wyraźnej korelacji pomiędzy wynikami uczniów,  a wystawionym 
stopniem podręcznikowi. Najlepiej ocenili go uczniowie najlepsi, ale i w grupie 
uczniów słabszych występowały wysokie oceny. Najniższą przeciętną uzyskał 
podręcznik w ocenie uczniów dobrych. Na ocenę podręcznika mógł mieć również 
wpływ fakt, że aż 71,5% badanych zadeklarowało iż lubi geografię. Z ogółu badanych 
55,9% stwierdziło, że chętnie korzysta z podręcznika zaproponowanego przez 
nauczyciela. Chętnie korzystają z niego w domu, przygotowując się do lekcji, 
sprawdzianów, chociaż przy odrabianiu prac domowych sięgają przede wszystkim do 
Internetu. Około 42% badanych uczniów stwierdziło, że często wykorzystuje 
podręcznik w domu, rozwiązując zawarte w nim zadania i polecenia oraz analizując 
zestawienia statystyczne, a kolejne 43% określiło, że wykorzystuje w ten sposób 
podręcznik, chociaż nie regularnie. Można więc wnioskować, że  analizowany 
podręcznik dobrze spełnia także funkcję samokształceniową nie tylko w zakresie 
przyswojenia i utrwalenia określonej partii materiału, ale również (jak proponuje to 
rozumieć Piskorz 1997) w zakresie kształtowania umiejętności pracy z książką. 
      Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wysoką ocenę jakości, czytelności i 
przydatności w procesie edukacji wykorzystywanych podręczników. Uczniowie często 
sięgają także do innych źródeł informacji, wśród których występuje zeszyt 
przedmiotowy, ale także atlas, słowniki, encyklopedie, oraz Internet. Z podręcznika 
korzystają uczniowie na lekcji, szukając w nim odpowiedzi na stawiane przez 
nauczyciela pytania oraz poszukując wyjaśnień trudnych pojęć. Podręczniki służą 
uczniom  także w domu: jako źródło określonego pensum wiedzy, jako źródło danych 
statystycznych, stanowią inspirację do samodzielnej pracy. 
      Na podstawie przeprowadzonych analiz można więc stwierdzić, iż podręczniki P. 
Włada dobrze spełniają funkcję informacyjną i samokształceniową, a atrakcyjność 
przekazu informacji, różnorodność ilustracji i wykresów stwarzają je bardziej 
przyjaznymi dla ucznia. 
 
 
 

SUMMARY  
 

      In the era of development and spreading different sources of information it seems 
right to pose about the educational meaning of the text-books. How shall present itself a 
well-prepared and modern text-book in order to stand to its challenging role in 
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education process, how do students consider it and how frequent and willingly as well 
do they take advantage of them? 
      The research was taken in two high schools in Slupsk. The questions concerned on 
using by students the text-book and other sources of knowledge in the geographic 
domain, and their opinion about the matter and the way in which the information were 
presented (in the text-book chosen by the teacher). 
      The results for research show a high mark of quality, readability and usefulness in 
educational process of the advisable text-books. Students also often reach for other 
sources, e.g. note-book as the most popular, but also atlas, dictionaries, encyclopedia 
and the Internet. 
      Students use text-book during lessons, looking for the answers for questions given 
by the teacher and explanation for difficult expressions. The text-books are under 
requisition as well at students’ homes: as a supplement of defined lesson in the case of 
further knowledge, as a source of statistics, they are an inspiration for individual work  
      On the base of a research it is observed that text-books of P. Wład stand to their role 
and informational and self-learning function, and the attractiveness of information 
transfer, variety of illustration and graphs make them more friendly for the student. 
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Rola poradnika przedmiotowo-metodycznego  
w pracy nauczyciela 

 

The role of subject methodology handbook in the work of a teacher 
 
 
 
 

WSTĘP 
 
      Poradnik przedmiotowo-metodyczny powinien ułatwić nauczycielowi realizację 
treści programowych przyjętych przez autorów programu. Poziom tych książek bywa 
zróżnicowany, stąd i przydatność proponowanych nauczycielowi rozwiązań bywa 
dyskusyjna.  
      W związku z powyższym przeprowadziłyśmy badania diagnostyczne, których 
celem było poznanie sposobów i częstości wykorzystania poradników przedmiotowo-
metodycznych przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Głównym przedmiotem 
analizy naukowej było określenie zakresu wykorzystania poradników do przygotowania 
procesu lekcyjnego, kontroli i oceny ucznia, ewaluacji własnej pracy oraz 
samokształcenia. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie scenariuszy lekcji 
zamieszczanych w poradnikach, rozkładów materiałów, planów wynikowych oraz 
sprawdzianów. Na podstawie uzyskanych wyników badań skonstruowano modelowy, 
zgodny z oczekiwaniami nauczycieli schemat poradnika przedmiotowo-metodycznego. 
 
 

CELE, SPOSOBY  I CZĘSTOŚĆ WYKORZYSTANIA  
PORADNIKÓW PRZEDMIOTOWO-METODYCZNYCH 

 
      Badania przeprowadzono wśród 31 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, 
głównie przyrody i biologii.  
      O tym, że poradnik przedmiotowo-metodyczny jest ważny dla nauczyciela 
informuje fakt, iż prawie wszyscy ankietowani wykorzystują go w swojej pracy. 
Nauczyciele określili cele, do których wykorzystują poradnik  oraz częstość z jaką to 
czynią. Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że 
największa grupa badanych wykorzystuje poradnik w celu przygotowania się do lekcji 
(93,5%). Dość duża grupa nauczycieli (po 80,6%) sięga po poradnik aby poszerzać 
swoją wiedzę oraz dokonać ewaluacji własnej pracy czyli oceny przydatności i 
skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
w odniesieniu do założonych celów, służącej doskonaleniu tych działań. Najmniej 
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liczna grupa respondentów korzysta z poradnika w celu przygotowania kontroli i oceny 
osiągnięć ucznia (67,7%).  
      Aby ocenić częstość wykorzystywania przez nauczycieli  poradnika metodycznego 
do różnych celów przyjęto skalę z 4-stopniowym kontinuum. Poszczególnym stopniom 
skali przyporządkowano liczbę punktów od 1 (nie wykorzystuję) do 4 (bardzo często 
wykorzystuję). Najczęściej powtarzające się stwierdzenia opisujące częstość 
wykorzystania poradnika do wymienionych celów to: „często” i  „sporadycznie”  
(tab. 1). Różnice w średniej częstości wykorzystania poradnika przedmiotowo-
metodycznego do wymienionych celów nie są istotne statystycznie. Średnią częstość 
można określić stwierdzeniem „dość często” (tab. 2).  

 
Tab.1. Cele i częstość wykorzystania poradnika przedmiotowo-metodycznego przez nauczycieli 

 
Częstość (% udzielonych odpowiedzi) Cele 

wykorzystania wcale sporadycznie często bardzo często 
Przygotowanie lekcji 
 

6,5 19,4 54,8 19,4 

Przygotowanie 
kontroli i oceny 

32,3 19,4 38,7 9,7 

Ewaluacja własnej 
pracy 

19,4 35,5 38,7 6,5 

Samokształcenie 
 

19,4 29,0 41,9 9,7 

 
 

Tab. 2. Średnia częstość wykorzystania poradnika przedmiotowo-metodycznego 
 

Cele 
wykorzystania 

N 
(liczba 

badanych) 

Minimum 
(nie 

wykorzystuję) 
l.  pkt 

Maksimum 
(b. często 

wykorzystuję) 
l.  pkt 

Średnia 
l. pkt. 

Odch. 
standard. 

Przygotowanie  
lekcji 31 1 4 2,87 0,806 

Przygotowanie  
kontroli i oceny 31 1 4 2,26 1,032 

Ewaluacja 
własnej pracy 31 1 4 2,32 0,871 

Samokształcenie 
 31 1 4 2,42 0,923 

 
      Zamieszczone w ankiecie pytania pozwoliły dodatkowo na uzyskanie informacji, 
które z elementów poradników przedmiotowo-metodycznych są wykorzystywane przez 
nauczycieli  i z jaką częstością. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi stwierdzamy, że 
najliczniejsza grupa ankietowanych (97,3%) wykorzystuje scenariusze lekcji zawarte w 
poradnikach, bardzo liczna grupa (93,5%) sięga po rozkłady materiałów oraz 
sprawdziany wiadomości i umiejętności uczniów (90,3%). Najmniej liczna grupa 
(77,1%) korzysta z planów wynikowych (tab. 3).  
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      Średnia częstość wykorzystania wymienionej zawartości poradnika przedmiotowo-
metodycznego jest podobna. Osiąga ona wartości od 2,55 do 2,90, co oznacza, że 
poszczególne elementy poradnika wykorzystywane są „dość często”. Nie stwierdzono 
istotnych statystycznie różnic między średnimi (tab. 4). Na uwagę zasługuje fakt, że 
wśród osób, które korzystają z rozkładów materiału, planów wynikowych i 
sprawdzianów dość liczna grupa (po ok. 20%) czyni to bardzo często. Nie stwierdzono 
tego w przypadku scenariuszy lekcji. Analiza współczynnika korelacji r Pearsona 
wykazała istnienie zależności dwustronnej między częstością wykorzystania rozkładów 
materiału i planów wynikowych na poziomie istotności 0,01 (r = 0,459), oraz między 
częstością wykorzystania planów wynikowych i sprawdzianów na poziomie istotności 
0,05 (r = 0,355).  
 

Tab. 3. Wykorzystanie elementów poradnika przedmiotowo-metodycznego 
 

Częstość wykorzystania (% udzielonych odpowiedzi) Elementy 
poradnika wcale sporadycznie często bardzo często 

Scenariusze lekcji 3,2 41,9 51,6 3,2 
Rozkłady materiału 6,5 19,4 51,6 22,6 
Sprawdziany 9,7 35,5 35,5 19,5 
Plany wynikowe 12,9 12,9 54,8 19,4 

 
 

Tab. 4. Średnia częstość wykorzystania wybranych elementów poradnika  
przedmiotowo-metodycznego 

Elementy 
poradnika 

N 
(liczba 

badanych) 

Minimum 
(nie 

wykorzystuję) 
l.  pkt 

Maksimum 
(b. często 

wykorzystuję) 
l.  pkt 

Średnia 
l. pkt. 

Odch. 
standard. 

Rozkłady 
materiału 31 1 4 2,90 0,831 

Plany wynikowe 31 1 4 2,81 0,910 
Sprawdziany 
 31 1 4 2,65 0,915 

Scenariusze 
lekcji 31 1 4 2,55 0,923 

 
      Przeprowadzone badania ankietowe umożliwiły określenie zakresu  wykorzystania 
scenariuszy lekcji zamieszczonych w poradnikach. Okazało się, że prawie każdy z 
nauczycieli  wykorzystuje ten element poradnika, lecz tylko nieliczni prowadzą lekcje 
według zamieszczonych scenariuszy bez dokonywania w nich zmian. Największa grupa 
ankietowanych (45,2%) wprowadza zmiany sporadycznie, 25,8 % nauczycieli czyni to 
często, zaś 29,8% robi to stale. Średnia częstość prowadzenia lekcji zgodnie z 
propozycją autorów poradników, bez dokonywania zmian w scenariuszach wynosi 
1,97. Oznacza to, że takie lekcje prowadzone są nieco rzadziej niż sporadycznie.  
      Nauczyciele dokonują zmian w obrębie różnych obszarów scenariuszy lekcji 
biologii (tab. 5). Najliczniejsza grupa ankietowanych (90,3%) stosuje inne, niż 
zaproponowane w scenariuszu, środki dydaktyczne. Bardzo liczne grupy (po 87,1%) 
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dokonują zmian w obrębie zakresu treści oraz metod i form pracy ucznia. Najmniej 
liczne grupy (71,0% i 80,6%) zmieniają cele kształcenia oraz organizację procesu 
lekcyjnego. Średnia częstość wprowadzanych zmian w obrębie poszczególnych 
obszarów scenariuszy lekcji osiąga wartość od 2,13 do 2, 61 (tab. 6). Jak wskazują dane 
zamieszczone w tabeli zmiany wprowadzane w obrębie środków dydaktycznych, także 
metod i form pracy a także zakresu treści i organizacji procesu lekcyjnego można 
określić jako dość częste. Zaś zmiany dokonywane w obszarze celów kształcenia jako – 
sporadyczne.  
 

Tab. 5. Wprowadzanie zmian w wybranych obszarach scenariuszy lekcji zamieszczanych  
w  poradnikach przedmiotowo- metodycznych 

 
Częstość wprowadzania zmian (% udzielonych odpowiedzi) Obszary scenariusza 

wcale sporadycznie często bardzo często 
Cele kształcenia 29,0 41,9 16,1 12,1 
Zakres treści 12,9 45,2 25,8 16,1 
Metody i formy pracy  12,9 32,3 41,9 12,9 
Środki dydaktyczne 9,7 35,5 38,7 16,1 
Organizacja  
procesu lekcyjnego 19,4 29,0 38,7 12,9 

 
 

Tab. 6. Średnia częstość zmian w wybranych obszarach scenariuszy zamieszczanych 
w poradnikach przedmiotowo-metodycznych 

Obszary 
scenariusza 

N 
(liczba 

badanych) 

Minimum 
(nie 

wykorzystuję)
l.  pkt 

Maksimum 
(b. często 

wykorzystuję)
l.  pkt 

Średnia 
l. pkt. 

Odch. 
standard. 

Środki 
dydaktyczne 31 1 4 2,61 0,882 

Metody i formy 
pracy 31 1 4 2,55 0,888 

Zakres treści 
 31 1 4 2,45 0,925 

Organizacja 
procesu lekcyjnego 31 1 4 2,45 0,961 

Cele kształcenia 31 1 4 2,13 0,991 
 
 
 

MODELOWY PORADNIK PRZEDMIOTOWO-METODYCZNY W OPINII NAUCZYCIELI 
 
      Ankietowani otrzymali możliwość wyrażenia swoich opinii na temat poradników do 
programów, które realizują. Opinie dotyczyły przydatności, spełniania oczekiwań, 
dostosowania do programu. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że poradnik jest 
przydatny, najczęściej dostosowany do programu, lecz nie spełnia on oczekiwań prawie 
połowy respondentów.  

 274



Rola poradnika przedmiotowo-metodycznego w pracy nauczyciela 

      Aby stworzyć model idealnego, w opinii nauczycieli, przewodnika poproszono 
ankietowanych o dokonanie wyboru elementów, które książka ta powinna zawierać. Na 
podstawie udzielonych odpowiedzi stworzono ranking elementów składających się na 
zawartość poradnika. Przedstawia go poniższa tabela (tab. 7). 
 

Tab. 7. Ranking elementów stanowiących zawartość poradnika przedmiotowo-metodycznego 
 

L.p. Element poradnika Częstość wyboru 
(w %) 

1. Program nauczania 90,3 
2. Scenariusze lekcji 83,9 
3. Rozkład materiału 80,6 
4. Karty pracy ucznia 77,4 
5. Opis wymagań programowych 74,2 
5. Sprawdziany wiadomości i umiejętności 74,2 
5. Zbiory instrukcji ćwiczeniowych 74,2 
6. Charakterystyka strategii, metod i form pracy 71,0 
6. Opis metod sprawdzania osiągnięć uczniów 71,0 
7. Literatura przedmiotowa 67,7 
7. Informacje o hodowlach 67,7 
8. Koncepcja podręcznika i sposoby jego wykorzystania 61,3 
8. Przegląd środków dydaktycznych, ich funkcja i wykorzystanie 61,3 
8. Literatura dydaktyczno-metodyczna 61,3 

 
      Na podstawie powyższego rankingu stwierdzamy, że w idealnym poradniku 
powinien znaleźć się przede wszystkim program nauczania. Pogląd taki wyraziło ponad 
90% ankietowanych. Wysoką, drugą pozycję zajmują scenariusze lekcji (83,9%) oraz 
rozkład materiału nauczania (80,6%). Bardzo liczna grupa badanych (77,4%) 
korzystałaby z poradników, w których umieszczono karty pracy ucznia. Taką samą 
pozycję w rankingu zajęły trzy kolejne elementy: opis wymagań programowych, 
sprawdziany wiadomości i umiejętności oraz zbiory instrukcji ćwiczeniowych. O ich 
niezbędności w tego typu książce przekonanych było po 74,2% respondentów. 
Najmniejszym zainteresowaniem cieszyłyby się rozdziały teoretyczne poświęcone 
takim zagadnieniom jak: charakterystyka metod nauczania, strategii i form pracy 
uczniów oraz sposobów sprawdzania osiągnięć. Ostatnie pozycje w rankingu zajęły 
spisy literatury przedmiotowej i dydaktyczno-metodycznej, a także informacje o 
hodowlach, opis koncepcji podręcznika i informacje o wykorzystaniu środków 
dydaktycznych. 
 
 

PODSUMOWANIE 
 
      Przedstawione wyniki uzyskane w trakcie badań ankietowych wskazują na dużą 
rolę poradników metodyczno-przedmiotowego w pracy nauczyciela przedmiotów 
przyrodniczych, o czym świadczy dość częste ich wykorzystanie przez prawie 
wszystkich badanych. Nauczyciele nie wyrażają jednak pełnej satysfakcji z 
poradników, którymi dysponują. Wskazują  oni  potrzebę umieszczania w poradnikach 
takich elementów, które nauczyciel może bezpośrednio, w niezmienionej formie 
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wykorzystać w swojej pracy. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia 
teoretyczne, służące uzupełnieniu lub tylko przypomnieniu wiadomości.  
      Wnioskujemy aby autorzy poradników przedmiotowo-metodycznych  uwzględniali 
w szerszym zakresie w przygotowywanych przez siebie książkach oczekiwania 
nauczycieli jako jedynych adresatów tego typu pozycji. Oczekiwania te są zgodne z 
teoretycznymi  założeniami poradników, jako pozycji zawierających wskazówki 
dotyczące organizacji i planowania pracy nauczyciela, plany i konspekty lekcji, zbiory 
instrukcji ćwiczeniowych, zbiory zadań itp. (Stawiński 2006). 
 
 
 

SUMMARY 
 
      The subject methodology handbook for the teacher should enable him to realize the 
programme contents established by the programme authors. The level of such books is 
differentiated; hence, the usefulness of the suggested solutions can be disputable. 
      Therefore, the authors of the report have conducted diagnostic research with the aim 
of recognizing the ways and frequency of using subject methodology handbooks by 
biology science teachers. The main goal of the scientific analysis was determining the 
range of the use of handbooks in preparation of the lesson process, control and 
assessment of pupils, evaluation of one’s work and self-education. Special attention was 
paid to the use of lesson outlines, material timing, result plans and tests included in the 
handbooks. On the basis of the study results obtained, we have devised a model scheme 
of the subject methodology handbook, consistent with teachers’ expectations. 
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Teachers’ attitudes towards subject methodology handbook 
 
 
 

 
WSTĘP 

 
      Poradnik przedmiotowo-metodyczny dla nauczyciela stanowi jeden z elementów 
obudowy programu do danego przedmiotu, klasy, etapu edukacyjnego. Zwykle ma on 
charakter pogłębionego komentarza, do realizowanego programu, będąc jednocześnie 
jego rozszerzeniem i uzupełnieniem. Niestety wartość metodyczno-merytoryczna 
tychże publikacji jest zróżnicowana i nie zawsze odpowiada celom jakie powinny 
spełniać tego typu poradniki. Stąd prezentowane przez  nauczycieli  postawy wobec 
poradników bywają  skrajnie odmienne od bardzo pozytywnych do całkowicie 
negujących potrzebę ich wykorzystywania.  

W nurcie powyższych danych w dalszej części artykułu  zaprezentowane zostaną 
wyniki badań nad postawami nauczycieli wobec poradników przedmiotowo-
metodycznych. Autorzy w badaniach posłużyli się klasycznym rozumieniem pojęcia 
postawa zbudowanym z komponentu poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego. 
Przy czym uznając zgodnie z danymi literaturowymi z zakresu psychologii społecznej 
na temat wagi poszczególnych elementów postawy (Mądrzycki 1977; Mika 1984; 
Kozłowski 2004), za najistotniejszy przyjęli składnik emocjonalny postawy i jemu 
poświęcili szczególną uwagę w prezentowanych badaniach. Określenie komponentu 
emocjonalnego postaw stanowiło jednak zaledwie element szerszych badań nad rolą i 
wykorzystaniem poradników metodycznych w pracy nauczyciela. 

 
 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG BADAŃ 
 
      Badania przeprowadzono w czerwcu i wrześniu 2006 roku wśród (31) nauczycieli 
kierunków przyrodniczych nauczających na II, III i IV etapie edukacyjnym.  
      Do badania postaw nauczycieli wobec poradników przedmiotowo-metodycznych 
zastosowano dyferencjał semantyczny, jako skalę wielowymiarową służącą do 
konotacyjnego pomiaru znaczenia określonego pojęcia. Konstruując dyferencjał 
semantyczny zastosowano zewnętrzne kryteria trafności. Oznacza to, że przygotowując 
narzędzie samodzielnie wyznaczono przestrzeń semantyczną pojęcia (dobrano 

 277  



Anna Maria Wójcik, Ewa Gajuś-Lankamer 

określone przymiotniki). Zgodnie z zasadami konstrukcji dyferencjału semantycznego 
przygotowano 13 skal opisowych z  5- stopniowym  kontinuum. Kierunek skali 
wyznaczono losowo tzn. przymiotniki o zabarwieniu pozytywnym w każdym wymiarze 
skali były po różnych jej stronach. Miało to na celu ograniczenie możliwości 
mechanicznego wypełniania skal. 
      Dla przyjętego 5-stopniowego kontinuum zastosowano następujące kategorie 
opisowe stosunku emocjonalnego do przedmiotu biologia: 

 
Kontinuum  

skali bardzo X średnio X ani X ani Y średnio Y bardzo Y 

Liczba  
punktów 5 4 3 2 1 

Kategoria 
opisowa postaw 

silnie 
pozytywne 

słabo 
pozytywne obojętne słabo 

negatywne 
silnie 

negatywne 
 

      Biorąc pod uwagę dane punktowe maksymalną w skali punktację (5) przypisano 
określeniom najbardziej aprobowanym społecznie, najmniejszą (1) określeniom które 
nie są akceptowane (Sitarczyk 1999). X na kontinuum skali oznacza określenia 
pozytywne, Y określenia negatywne, XY obojętne. 
      Do statystycznego opracowania uzyskanych wyników posłużono się: 

a) średnią arytmetyczną  (x), 
b) odchyleniem standardowym (s), 
c) testem istotności różnic: t-Studenta dla grup niezależnych, jednoczynnikową 

analizą wariancji ANOVA 
      W analizie statystycznej wyników badań uwzględniono płeć badanych, lata pracy w 
zawodzie, stopień awansu zawodowego, miejsce pracy, nauczany przedmiot i 
realizowany program. 
 
 

WYNIKI BADAŃ 
 

      Zastosowanie dyferencjału semantycznego pozwoliło na określenie postawy 
nauczycieli, uczących przedmiotów przyrodniczych, wobec poradników przedmiotowo-
metodycznych. Suma średnich ze wszystkich (13) pytań dyferencjału wynosząca 44,38  
przy odchyleniu standardowym 5,16 jednoznacznie wskazała na słabo pozytywną 
postawę nauczycieli wobec tychże publikacji.  
      Rozpatrując postawy nauczycieli wobec poszczególnych skal dyferencjału 
semantycznego odnotowano różnice w zajmowanych postawach od silnie pozytywnych 
do obojętnych (ryc. 1.). 
      Silnie pozytywną postawę przejawiali nauczyciele wobec potrzeby 
wykorzystywania poradników w swojej pracy. Zdaniem badanych są one bardzo 
potrzebne na co wskazuje wysoka średnia uzyskanego wyniku dyferencjału wynosząca 
4,42 (pozycja skali 1). 
      Respondenci wykazali postawę słabo pozytywną wobec większości cech 
zamieszczonych na skali dyferencjału. Oznacza to, że nauczyciele ocenili poradniki 
przedmiotowo-metodyczne jako: 
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- średnio łatwe (pozycja skali 2),  
- średnio czytelne (pozycja skali 3),  
- średnio częste (pozycja skali 4),  
- średnio korzystne (pozycja skali 5), 
- średnio dostępne (pozycja skali 7),  
- średnio przydatne (pozycja skali 10), 
- średnio praktyczne (pozycja skali 11), 
- średnio dobre (pozycja skali 12), 
- średnio ładne (pozycja skali 13).  

      Takie oceny mieszczące się w przedziale średnich 3,06 - 3,87 oznaczają, słabo 
pozytywny stosunek do powyższych cech poradników przedmiotowo-metodycznych. 
Obrazują również pośrednio krytyczną ocenę poszczególnych cech poradników 
wskazując na ich braki i niedociągnięcia np. w czytelności, praktyczności czy 
przydatności w pracy. 
      Obojętną  postawę badani przejawiali wobec skal odnoszących się do ceny 
poradników, twórczego bądź odtwórczego charakteru tychże publikacji oraz ich 
obowiązkowego wykorzystywania w pracy nauczyciela. Oznacza to, że przewodniki 
zdaniem badanych są ani tanie ani drogie (pozycja skali 6), ani twórcze ani odtwórcze 
(pozycja skali 8), ani obowiązkowe, ani nieobowiązkowe (pozycja skali 9). Należy 
podkreślić, że najniżej spośród wszystkich cech zamieszczonych w dyferencjale 
oceniona została cena poradników (średnia 2,42). Oznacza to, że wysoka cena budziła 
najwięcej zastrzeżeń (ryc. 1). 

pozycje skali

4,42

3,42

2,42

3,45
3,06

3,42

2,90

3,58
3,87 3,81 3,68

3,65

2,71

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 
Ryc. 1. Średnia arytmetyczna poszczególnych skal dyferencjału semantycznego obrazującego 

postawy nauczycieli wobec poradników przedmiotowo-metodycznych 
 

W kolejnej części badań przeprowadzono szereg statystycznych analiz 
korelacyjnych poszukując odpowiedzi na pytanie czy istnieją różnice w postawach 
nauczycieli wobec poradników przedmiotowo-metodycznych w zależności od stażu 
pracy w zawodzie i typu szkoły, w której uczą. Niewielkie różnice (średnie sumy 
dyferencjału 42,25-45,14) występujące w poszczególnych kategoriach zmiennych nie 
były jednak statystycznie istotne (tab. 1). Oznacza to, że nauczyciele niezależnie od 
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powyżej wymienionych zmiennych wykazywali taką samą słabo pozytywną postawę 
wobec poradników przedmiotowo-metodycznych.  

 
Tabela. Postawy nauczycieli wobec poradników przedmiotowo metodycznych  

Według: stażu pracy i typu szkoły, w której uczą 
 

Staż pracy 
w zawodzie N Średnia Odchylenie 

standardowe F df pi 

1-5 lat 14 44,42 6,07 
6-10 lat 6 43,16 3,06 

11-15 lat 4 44,75 2,62 
powyżej 15 lat 7 45,14 6,33 

 
0,15 

 
3 

 
0,92 

 

Typ szkoły N Średnia Odchylenie 
standardowe F df pi 

szkoła podstawowa 19 45,00 5,94 
gimnazjum 4 45,75 3,86 

lic.ogólnokształcące 8 42,25 3,19 

 
0,95 

 
2 

 
0,39 

 
      Można przypuszczać, że zmienną najsilniej różnicującą postawy wobec poradników 
byłaby ich jakość firmowana przez poszczególne wydawnictwa. Niestety mimo 
umieszczenia tej zmiennej w metryczce ankiety, nie została ona rzetelnie wypełniona 
przez badanych nauczycieli co uniemożliwiło nam  przeprowadzenie korelacyjnych 
analiz statystycznych.  
 
 

WNIOSKI 
 

      Badani nauczyciele przedmiotów przyrodniczych niezależnie od stażu pracy i typu 
szkoły, w której pracują wykazywali słabo pozytywną postawę wobec poradników 
przedmiotowo-metodycznych. Byli jednak przekonani o wielkiej potrzebie 
wykorzystania poradników w pracy nauczyciela. Za największy mankament tychże 
publikacji uznali wysoką cenę. Do pozostałych cech poradników tj. ich dostępności, 
przydatności czytelności, praktyczności czy estetyki odnieśli się pozytywnie. Nie 
wystawili im jednak najwyższych not. Powyższe informacje stanowić mogą wskazówki 
dla autorów poradników w jakich obszarach należy zadbać o podniesienie jakości 
przygotowywanych przez nich materiałów. Wydaje się, bowiem, że ukształtowanie 
silnie pozytywnej postawy nauczycieli wobec poradników przedmiotowo-
metodycznych w dużej mierze zależeć będzie od tego czy autorzy poradników zechcą 
uwzględnić powyższe oceny, oczekiwania i potrzeby nauczycieli wobec tego typu 
publikacji. 

 
 
 

SUMMARY 
 
     The subject methodology handbook is one of the elements of the programme frame 
for a particular subject, class or education stage. It usually has the form of a profound 
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comment to the realized programme serving, at the same time, as its extension and 
supplementation. Regrettably, the merits and methodology content of such publications 
is diverse and not always does it meet the purpose this kind of handbooks should fulfill. 
Hence, the presented teachers’ attitudes towards subject methodology handbooks are 
extremely distinct: from very positive ones to totally denying the necessity to use them.  
      The article will present the results of the research on teachers’ attitudes towards 
subject methodology handbooks. The authors have used the classical notion of attitudes 
made of cognitive, emotional and behavioural component. Following the social 
psychology literature data on the importance of particular elements of attitude, the 
authors regard the emotional component as the most essential, and they have focused on 
it in the present study. The determination of the emotional component of attitude with 
the use of semantic differential as the research tool was one of the elements of broader 
research on the role and use of methodological handbooks in the work of biology 
science teachers. 
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