Weronika Wolska
ZSG w Radomsku

Nie zgadzam się z myślą zawartą w temacie, ponieważ fizyka, mimo że jest trudna, pozwala
ludziom poznać otaczający ich świat, więc jestem przeciwna likwidacji tego przedmiotu. Postaram się
przedstawić swoje refleksje na temat ostatniej lekcji fizyki.
Zacznę od tego, że fizyka pozwala zrozumieć otaczający nas świat. Dzięki nauce fizyki poznajemy
piękno i mądrość przyrody, której jesteśmy częścią. Po drugie na lekcji fizyki dowiemy się jak
powstaje tęcza, czym jest dźwięk, dlaczego świeci Słońce, jak powstały gwiazdy, dlaczego w
wysokich górach trudno zaparzyć herbatę, dlaczego owady mogą spacerować po powierzchni wody,
dlaczego nie można lepić śnieżek, gdy jest bardzo zimno, dlaczego basen z wodą wydaje się płytszy
niż w rzeczywistości, dlaczego nietoperze mogą latać i polować w całkowitych ciemnościach,
dlaczego widzimy "złamaną" łyżeczkę, gdy włożymy ją skośnie do wody? Po trzecie, to właśnie
dzięki nauki fizyki na świecie mamy prąd, samochody, telefony, telewizje, samoloty, komputery i
wiele innych urządzeń codziennego użytku, bez których nie wyobrażamy sobie świata. Jeśli autorzy
reformy zlikwidują ten przedmiot, to technologia stanie w miejscu, nigdy nie będziemy światkami jak
pociąg ruchy ze stacji A do stacji B z prędkością 60 km/godz. Prąd nie popłynie przez trzy różne
oporniki połączone szeregowo, nawet, gdy się je połączy równolegle. Do szklanki wody o
temperaturze 80 stopni nikt już nie wrzuci 50 gramów lodu o temperaturze –5 оC pytając, jaka będzie
temperatura po wymieszaniu. Już nigdy nie będziemy umieli tego wytłumaczyć. Moim zdaniem, ani
teraz, ani gdy dorosnę, nie powinni likwidować fizyki. Jednak uczenie się fizyki daje nam jeszcze
jedną korzyść - uczy logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Nawet jeżeli nie będziemy po
latach pamiętać ani jednego wzoru, czy prawa fizycznego, to gimnastyka umysłu nie pójdzie na
marne. A w końcu, jak powiadał jeden z filozofów: "myślę, wiec jestem".
W świetle przytoczonych argumentów, mam nadzieje, że jednak fizyka zostanie w szkołach.

