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РЕЗЮМЕ
Днес пред съвременния университет стои важната задача да подготвя творчески и самостоятелно мислещи специалисти, способни да прилагат научен
подход към решаването на конкретни ситуации. И ако лекцията като основна форма на обучение във ВУЗ трябва да осигури достатъчна информираност на
студентите, то уменията за самостоятелно и творческо мислене и за решаване на проблеми се формират по време на упражненията и практическите
занятия.
От научна гледна точка е необходимо разграничаване на понятието упражнение от понятието задача.
Накратко е разгледано понятието задача от психологична гледна точка, от позицията на дидактиката на физиката и математиката.
Представени са няколко класификации на физичните задачи, предложени от наши и чужди методици по физика.
Разгледани са четири методики за решаването на физични задачи – методика на решаването на качествени задачи; методика на решаването на
количествени задачи; методика на решаването на графични задачи и методика на решаването на експериментални задачи.
Отделено е място на аналтико-синтетичния метод, използван при решаването на задачи по физика.
Представени са различни виждания за общо алгоритмично предписание за решаване на физични задачи.

Днес пред съвременния университет стои важната
задача да подготвя творчески и самостоятелно мислещи
специалисти, способни да прилагат научен подход към
решаването на конкретни ситуации. И ако лекцията като
основна форма на обучение във ВУЗ трябва да осигури
достатъчна информираност на студентите, то уменията за
самостоятелно и творческо мислене и за решаване на
проблеми се формират по време на упражненията и
практическите занятия. Упражненията са важни, защото
предоставят на студентите възможности да преосми-лят
практическата приложимост на материала от лекциите, да
откриват зависимости и да обосновават взаимовръзки, да
възприемат и прилагат концептуални (теоретични) знания,
да развиват умения за решаване на проблеми и да
достигнат до научно обосновани решения. От научна
гледна точка е необходимо разграничаване на понятието
упражнение от понятието задача. Упражненията имат за
своя главна цел изграждането на умения за извършване на
едни или други действия, водещи до решаването на
дадена проблема или задача. Въпреки това, задачата не
може да се разглежда, като сума от няколко упражнения,
които се извършват в хода на нейното решение. Всяка
задача, за разлика от упражнението, изисква въз основа на
анализа на условието да се определят и изберат какви
действия и в каква последователност трябва да се
извършат, за да се получи решението. Всяко действие се
характеризира със следните компоненти: 1) цел, която
представлява изискването към състоянието на обекта на
задачата, след провеждане на действието по решаването;
2) предмет, т.е. обектът, който се преобразува в хода на
действието; 3) мотив, т.е. необходимостта, за удовлетво-

ряването на която, трябва да се достигне целта на
задачата и 4) начин (метод), по който се осъществява
действието.
Съгласно атрибутивния анализ на Белич (Галанов,
1992) схемното изразяване е:
потребител
потреби

тел
мотив

резултат

цел

средства

предмет

метод

Задачата, в най-общия смисъл, е ситуация, определяща
действието на някаква решаваща (изчислителна) система.
ПОНЯТИЕТО ЗАДАЧА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА
ПСИХОЛОГИЯТА, МАТЕМАТИКАТА И ФИЗИКАТА.
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Съществуват различни определения на понятието
задача от психологична гледна точка. Според
А.Н.Леонтиев (1972) “задачата е ситуация, която изисква
от субекта някакво действие”. П.Я.Галперин (1958)
определя задачата като “ситуация, която изисква от
субекта някакво действие, насочено към намиране на
неизвестно, въз основа на използване на неговите връзки
с известни неща”. Според Г.С.Костюк (1968) “задачата е
ситуация, която изисква от субекта някакво действие,
насочено към намиране на неизвестно въз основа на
използване на неговите връзки с известните неща, в
условия, когато субекта не е овладял начина (алгоритъма)
за извършване на това действие”. Понятието действие
заема централно място в тези определения, първото от
които е най-общо, второто е конкретизирано за учебната и
научна дейност, а третото – за т. нар. в дидактиката
проблемни ситуации.

се говори без системното решаване на задачи и
прецизното провеждане на експеримента. Да се научат
обучаемите да решават задачи по физика – това не е цел
на обучението. Основната цел, която се поставя при
решаването на задачи е по-задълбоченото разбиране на
физичните закономерности и прилагането им за
разрешаването на практически въпроси. Решаването на
задачи е метод за развиване на мисленето, съобразителността, самостоятелността в съжденията на обучаемите, а също така и способства за изживяването на
формализма в преподаването. Поради редица обективни и
субективни причини в съвременното българско средно
училище учениците не получават добра подготовка по
отношение на решаването на физични задачи. По-късно
това дава съответното отражение върху подготовката им
по физика във висшите училища, където се констатира
липсата на: умения за самостоятелно решаване на
физични задачи; на навици за самостоятелна работа; на
съзнателно, задълбочено и трайно овладяване на физични
знания; на математични знания; на интерес, системност и
последователност в работата, което неминуемо оказва
влияние върху учебната работа. Основният проблем, както
в средното така и във висшето училище е, че задачите се
пренебрегват за сметка на чисто теоретичното разглеждане на учебното съдържание. Решаването на
физични задачи като метод на обучение остава на заден
план. Разумна възможност за решаване на проблема е
припомнянето на някои от необходимите действия за
правилното прилагане на този метод.

В.М.Брадис, Ю.М.Колягин и А.А.Столяр (Галанов, 1992)
предлагат следните определения за понятието задача от
математична гледна точка:
– “задача следва да се нарича всеки математически
въпрос, за отговора на който е недостатъчно просто
възпроизвеждане на някакъв единствен резултат, теорема
или определение от изучавания курс”;
– “всяка математическа задача се състои от условие,
изразяващо началните дадени условия и търсеният
резултат, който определя изискванията към действията на
решаващия за постигане целите на задачата. За да може
да се реши дадена математическа задача се предполага,
че даденото и търсеното се намират в някаква
функционална зависимост”;
– “математическата задача е равнозначна на проблема,
формулирана чрез математически термини. Проблемите и
задачите, които възникват в различни области на
практиката, техниката или науката се решават точно, след
като се изразят математически с помощта на някаква
математическа теория”.

Като начало всеки преподавател по физика трябва добре
да познава различните видове задачи, за да може правилно да определя тяхното място в системата на обучението. Една самоцелно поставена задача в неподходящ
момент нарушава учебния процес и с нищо не допринася
за правилното усвояване на физичните знания. В
методическата литература не съществува единна
общоприета класификация на задачите по физика, макар
че класифицирането на учебните физични задачи по видове е необходимо за по-голямо удобство при тяхното
използване в практиката. П.Галанов (1992) посочва шест
признака, по които може да се осъществи групирането на
физичните задачи – по начина на решаване; по вида на
необходимите теоретични знания от физиката; според
вида на фактите и явленията, включени във физическата
картина на задачата; в зависимост от характера на
неизвестното; според начина за изразяване на условието и
решението и по броя на законите, които се използват за
решаване на физичните задачи. По начина на решаване,
задачите се разделят на количествени и качествени.
Според необходимите теоретични знания от физиката
задачите са кинематични, динамични, статични, механични, термодинамични, електростатични, оптични и т.н.,
както и комбинирани – за решаването, на които се
използват знания от различни раздели на физиката.
Фактите и явленията, включени във физическата картина
на задачата подразделят задачите на две големи групи –
научно-физически (абстрактни и конкретни) са едната
група и исторически, политехнически, битови, занимателни, другата. В зависимост от характера на неизвестното
се различават задачи с пълно условие и задачи с
недостатъчни данни (проблемни задачи), количествени

За понятието физична задача също не съществува
единствено определение. М.Кюлджиева (1997) определя
физичната задача като “сравнително ограничен проблем,
който се решава чрез логически умозаключения,
математически действия и експеримент върху основата на
законите и методите на физиката”. Според П.Галанов
(1992) физичната задача може да се разглежда като
“съвкупност от факти, понятия и съждения, описващи
някаква физична ситуация (едно или няколко свързани
физични явления), в която се търсят някои характеристики
или връзките между величините, причините за процеса,
хода на явлението или следствията от него”. В.Орехов и
А.Усова (1977) разглеждат задачите единствено като
“материал за упражненията, изискващи приложение на
физичните закономерности към явленията, протичащи в
едни или други конкретни условия”.
Всяка задача по физика се отнася до определен физичен
процес или явление, в хода на решението, на която се
търси неизвестна физична величина или закон.
Уменията да се решават задачи неслучайно се приемат
като важен критерии за резултатността на обучението. За
високо ефективно обучение по физика не е възможно да
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задачи за намиране на числени стойности на величини и
зависимости между физичните величини, насочени към
константи, задачи за намиране на функционални връзки
определяне на неизвестната (неизвестните). Ролята на
между величини, за формулиране на алгоритмични и
математиката в другите науки така както я е видял
проблемни задачи и задачи за конструиране. Според
Леонардо да Винчи е – “никаква достоверност няма в
начина за изразяване на условието и решението разнауките там, където не може да се приложи нито една от
делението е на: текстови задачи; задачи – рисунки, черматематическите науки, и в това, което няма връзка с
тежи; таблични задачи; експериментални задачи;
математиката”. Според Н. Лобачевска “математиката –
графични задачи; смесени между горните видове; задачи с
това е езикът, на който говорят всички точни науки”.
посочване или написване на крайния отговор, или с
изискване за пълно подробно решение и задачи,
Безспорно е, че физиката като наука (респ. като учебна
изискващи количествени или качествени решения.
дисциплина) използва математиката, но съществува един
друг момент, който се разкрива с думите на Айнщайн:
С.Ницолова и П.Таргов (1977), както и М.Кюлджиева
“Откакто математиката завладя теорията на относител(1997) предлагат по-различни класификации на физичните
ността, аз сам престанах да я разбирам”. Изводът, който
задачи. Една сравнително удобна за учебните цели
може да бъде направен е, че решаването на количествени
класификация е следната:
физични задачи изисква умения за математически
действия, но подчертано – с физични величини, т.е. тези
умения трябва да са насочени към по-дълбоко вникване
във физичните закономерности, а оттам и в същността на
физичните явления и процеси.
Функционалните зависимости между величините, които
характеризират физичните явления и процеси, освен аналитично, могат да се изразят и графично. Това изразяване
позволява по-голяма нагледност на зависимостта, а освен
това развива въображението и логическото мислене у
обучаемите, както и умения за чертане на графики на
различни функционални зависимости и откриване на
непознати такива по вида на дадена графика.
Графичните задачи се подразделят на няколко вида:
1) задачи с дадена по условие графика – чрез анализ на
графиката се получават начални данни за решаване на
задачата;
2) задачи, в които графичното изобразяване на даден
процес е необходим етап от решението;
3) задачи, в които трябва да се извърши преход от
графичния образ на даден процес от един тип координатна
система към друг.

Необходимо е да се отбележи, че тази класификация,
според изложените три признака е твърде условна, тъй
като едни и същи задачи могат да бъдат съотнесени към
различни групи. Най-често използваните задачи в
обучението по физика са познати като: качествени,
количествени, графични и експериментални задачи.

Важността на този вид задачи е особено голяма за
подготовката на студентите от инженерните специалности.
Експерименталните задачи са елемент, както на
системата задачи по физика, така и на системата на
учебния експеримент по физика. Изключителната им
важност се дължи на факта, че те разкриват физиката като
експериментална наука. Характерно за тях е, че на
определен етап от решаването на задачата задължително
се провежда физичен експеримент. Дори в качествените
експериментални задачи, решаването на които обикновено
се свежда до предвиждане на физическо явление или
процес, който трябва да настъпи в дадена опитна
постановка в резултат на определени действия на
експериментатора, правилността на предсказания резултат се проверява с опит. По мястото на експеримента и
степента на неговото участие в решаването на експерименталните задачи Др. Иванов (1988) предлага следната
класификация:
– задачи, при които за получаването на отговора се
налага предварително да се измерят необходимите
физични величини;

Качествените задачи са известни още като: логически
задачи, задачи за съобразителност, устни задачи –
въпроси, занимателни задачи и др. Общото за тях е, че
решаването им не се нуждае от услугите на математическия апарат, т.е. не изисква математически средства
за количествени пресмятания. Правилното решаване на
качествените задачи изисква точно и вярно прилагане на
знания за съответни физични явления и закономерности,
както и теорията, която ги обяснява, а също така и умения
за анализиране същността на физическото явление и
умения за построяване на логически умозаключения,
основаващи се на познания за физични закономерности.
В методиката на обучение по физика количествените
задачи са известни още като изчислителни. Те са найчесто използвани в обучението. Тяхното решаване е
невъзможно без употребата на математически средства и
формули, тъй като при тях се използват количествени
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– задачи, в условието на които е описан опитът, а
резултатът от него трябва да се предвиди;
– задачи, в които чрез опита се установяват връзките и
зависимостите между конкретните физични величини;
–задачи, в които посредством дадените принадлежности
и уреди се осъществява експеримент, без да е указано как
да се направи това;
-задачи, посредством които се решават конкретни
въпроси от практиката.

Съществуващите различия между математическото
понятие алгоритъм и обучаващият алгоритъм са довели до
ново наименование на втория, а именно – алгоритмично
предписание.

Експерименталните задачи трябва да заемат своето
място в обучението по физика във висшите училища, тъй
като те могат успешно да стимулират развитието на
творческите способности на обучаемите, тяхната самостоятелност и придобиването на умения и навици с
изследователски характер.

В специализираната литература (Ницолова, С. и П.
Таргов, 1977; А.Манолов, 1972) са изложени два вида
алгоритми в обучението по решаване на задачи: най-общ
алгоритъм за решаване на всякакви задачи и частни
алгоритми, които се отнасят до общите методи за
решаване на физични задачи от даден тип.

По отношение на методиката за решаване на физични
задачи много методически изследвания (в бившия СССР,
Полша, Германия и у нас) показват целесъобразността от
използване на алгоритмичен подход в обучението по
решаване на физични задачи (С.Ницолова и П.Таргов,
1977; А.Манолов, 1972). Практиката показва, че много
често обучаемите не могат да решават задачи, въпреки че
знаят съответната теория. Причината е, че те не познават
необходимите умствени операции за анализ на условието
и действията, които е нужно да се извършат с данните в
условието за решението.

Общото алгоритмично предписание за решаване на
физични задачи е:

Под обучаващ алгоритъм за решаване на физически
задачи трябва да се разбира система от ясни, точни и
кратки правила, които трябва да бъдат общи за голям брой
задачи.

1. Записване или прочитане на условието.
2. Общо запознаване с условието на задачата
(ориентировъчен анализ).
3. Предварителен анализ на физическата картина, която
се разглежда в задачата.
4. Кратък запис на условието на задачата.
5. Подробен анализ на физическата картина на задачата.
6. Получаване на решението в общ вид.
7. Проверка правилността на решението в общ вид.
8. Избор на единиците на физическите величини.
9. Изчисляване на резултатите.
10. Оценка на получените резултати.

В математиката под алгоритъм се разбира всяка система
от изчисления, изпълнявани по строго определени
правила, която след известен брой етапи довежда до
решението на поставената задача или точно предписание
за изпълнението в определен порядък на някаква система
от краен брой операции, което води към решаването на
всички задачи от даден тип с краен брой операции
(А.Манолов, 1972).

Немските автори Кьорнер и Кислинг (1987) предлагат
използването на общ алгоритъм с пет етапа:
1.

Изискванията, на които всеки алгоритъм трябва да
отговаря са: определеност (разбираемост, ясност и точност, изключващи произволни действия); масовост (възможност за прилагане към различни варианти от началните условия); след краен брой операции да завърши и
доведе до търсения резултат.

2.
3.
4.
5.

Сложността на един алгоритъм може да се прецени по
средното време, необходимо за решаване на задача,
следователно може да се твърди, че в общия случай
ефективността на алгоритъма зависи от средния брой
операции, от времето за изпълнение на всяка операция и
от времето между всеки две последователни операции.

Анализ на условието с цел изясняване на търсения
проблем;
Количествено описание на зададената в условието
ситуация, което води до съставяне на решима система
от уравнения;
Получаване на буквеното решение;
Пресмятане на резултата;
Дискутиране получения резултат доколко съответства
на условието.

Друг вариант на общо алгоритмично предписание,
приложим във всички раздели на физиката е предложеният от И. Станева и К. Янакиева (1996). Той включва
осем етапа, които са онагледени и с блок – схема:
Спецификата на различните видове физични задачи
поставя своите изисквания към методиката на решаването
им. Като алгоритмично предписание за решаване на найчесто използваните в практиката задачи – количествените,
може да се използва един от вариантите на изложените
общи алгоритмични предписания.

Според Л. Н. Ланда (Манолов, 1972) “ обучаващ
алгоритъм е такова предписание относно начина на
провеждане на педагогическия процес, в което точно се
определят съдържанието и целта на обучението, и в което
дейността на обучаващия и обучаемия е разчленена на
съставни операции, като е указано точно какви действия
трябва да проведе обучаващият, в отговор на всяко
възможно действие на обучаемия”.

Качествените задачи се решават като се преминава
през следните етапи:
1. Запознаване с условието на задачата: внимателно
прочитане на текста; открояване на известното от
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неизвестното;
разграничаване
на
главното
от
решаването на задачи с творчески характер (проблемни
второстепенното.
задачи), за които много често е невъзможно да се съставят
2. Осмисляне на крайната цел на задачата.
подробни алгоритми. За това дали една задача е
3. Съставяне на план за решение по аналитичен
творческа е целесъобразно да се използва предложения
(запознаване с търсеното в задачата и се върви към
обективен критерии от Фулър (1987), а именно – една
данните в условието) или по синтетичен метод (започване
задача е творческа за обучаемия, когато се решава с
с “подредба” на данните в условието и се върви към
помощта на повече от един закон. Независимо от това, че
търсеното). Възможно е прилагане и на графичен или
подходът при решаването на тези физични задачи е
експериментален метод.
конкретен за всяка една от тях, възможно е да бъдат
4. Проверка на отговора: да се направи опит или да се
дадени общи методични указания за решаването им. Те
потърси друг вариант на решение, съпоставяне с
отчасти съвпадат с изложените. Това е разбираемо, тъй
практиката и пр.
като всяка задача по физика се отнася до определен
физичен процес, в хода на решението, на която се търси
неизвестна физична величина или закон. Необходимостта
от общо алгоритмично предписание е продиктувана от
факта, че в наличната специализирана литература по
решаване на физични задачи липсват такива. В повечето
сборници и ръководства са изложени само условия на
физични задачи и най-много някакъв краен числен
резултат. Такава литература може да се използва само
когато обучаемите са разбрали ползата от използване на
алгоритми в сложни ситуации, изградили са умения за
правилното им прилагане с цел получаване на желаните
резултати и умения за вземане на решения, тъй като
прилагането на алгоритъм към конкретна физична
ситуация изисква обмисляне, оценка и многократно
вземане на решение. Последното се състои в избора на
кой алгоритъм да се използва, с каква подробност на
правилата, с каква последователност на етапите и как да
се приложи в конкретна ситуация всяка от алгоритмичните
инструкции.
Предвид наличната литература по решаване на физични
задачи и разделянето на творческите задачи на три групи
(Галанов, 1992), една от които е: “решаване на нова
задача с помощта на познат метод”, е необходимо да се
разработи универсален общ алгоритъм, който няма да
може да се прилага механично, без контролиращи и
оценъчни мисловни операции. Представена е блок-схема
на такъв алгоритъм, даващ възможност и за избор на
метод за решаване на задачите. Това го прави по-общ от
вече изброените.
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При експерименталните задачи е трудно да се даде дори
общо алгоритмично предписание. Затруднението идва и от
това, че мястото на експеримента в процеса на решаване
не е строго регламентирано. Въпреки, че в
специализираната литература няма представена методика
за решаване на експериментални задачи, може да се
обобщи, че повечето от експерименталните задачи се
формулират така, че при решаването им отначало се
правят предположения, решават се теоретично и след
това изводите се правят чрез опит.
Алгоритмичните предписания намират своето
приложение главно в курса на обучение по физика в
средните училища, където се решават предимно типови
задачи. Впредвид по-високото ниво на обучение във
висшите училища студентите трябва да се насочват към

ГОДИШНИК на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, том 46(2003),свитък ІV, ХУМАНИТАРНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ

14

Илчева Ю. и др. ФИЗИЧНИТЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВУЗ
Орехов, В. П. и А. В. Усова, 1977. Методика на обучението
по физика. – София, изд. “Народна просвета”, 122.
Станева, Ив. и К. Янакиева, 1996. Самоподготовка по
физика за седмокласнаци. – София, 7.
Фулър, Х. К., Р. М. Фулър и Р. Г. Фулър., 1988. Физиката в
живота на човека. - София, 11.

PHYSICAL PROBLEMS IN UNIVERSITY EDUCATION
Julia Ilcheva

Maya Vatzkitcheva

University of Mining and

University of Mining and Geology

ГОДИШНИК на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, том 46(2003),свитък ІV, ХУМАНИТАРНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ

15

Geology
“St.Ivan Rilski”
Sofia, 1700, Bulgaria
E-mail: Julia1@need. bg

Илчева Ю. и др. ФИЗИЧНИТЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВУЗ
“St.Ivan Rilski”
Sofia, 1700, Bulgaria
E-mail: maya_70@abv.bg

ABSTRACT
There is an important aim that stands before the university today – to train creative, think for themselves specialists, capable to apply science approach to solve
specific problems. The lecture as a basic form of teaching in university has to ensure students enough information about science theories. The abilities for the
independence of judgment, creative approach and for solving problems have to be formed during the exercises and practical studies.
It is necessary to discriminate between terms exercise and problem from scientific point of view.
The article considers in a few words the problem in terms of psychology, physic and mathematic didactics; four methods for solving physical problems – method of
solving qualitative, quantitative, graph and experimental problems; some classifications of physic problems by Bulgarian and foreign methodologists are represent.
It was devoted space to the analytic-synthetic method, used for physic problems solving.
Different understandings about general algorithmic instructions for physic problems solving are represent.

There is an important aim that stands before the university today – to train creative, think for themselves specialists, capable to
apply science approach to solve specific problems. The lecture as a basic form of teaching in university has to ensure students
enough information about science theories. The abilities for the independence of judgment, creative approach and for solving
problems have to be formed during the exercises and practical studies. The exercises are important because they give students an
opportunity to give a new meaning to practical applicability of theoretical matter, to find out dependences and to give proof of
interrelations, to learn and to apply theoretical knowledge, to develop abilities for solving problems and to reach valid solutions from
a scientific point of view.
It is necessary to discriminate between conception for “exercise” and for “problem” from scientific point of view. The major
purpose of exercises is to build up abilities for making some operations, leading to solution of a particular problem. Though the
problem cannot be considered as a sum of some exercises that take place in its solution. Each problem by contrast with exercise
demands to set and choose (basing on the analysis) what operations in what succession have to be made for the problems
solution. Each operation characterizes with following components: 1) purpose that represents the requirement to the condition of the
problems subject, after its solving; 2) subject that transforms during the operation; 3) motive – the solving of the problem is
subordinated to the motive; 4) method that realizes the operation.
According to Belich attributive analysis the scheme expression is such as shown on fig.1.
The problem is the situation that determines the action of some solving system.

потре
User
бител
Motive
Result

Purpose

Means

Subject

Method
Figure1
THE CONCEPTION FOR “PROBLEM” FROM PSYCHOLOGICAL, MATHEMATICAL AND PHYSICAL POINT OF VEIW
Some definitions of the conception for “problem” exist from psychological point of view. A.N. Leontiev (1972) determines the
problem as “a situation, which expects form the subject to do some action”. P.Ya. Galperin (1958) determines the problem as “a
situation, which expects from the subject to operate and find an unknown quantity utilizing his connections with the other known
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quantities”. G.S.Kostiuk (1968) extends the problem definition adding “in the conditions, in which the subject do not know the
algorithm how to do this action”. The conception “action” is in the middle of the problem definitions: the first one is the general rule,
the second one is concretized for the education and science activities, and the third one is for the didactic problem situations.
V.M. Bradis, J.M. Koliagin and A.A.Stoliar (Galanow 1992) propose some definitions for the “problem” from mathematical point of
view:
1.
The “problem” is every mathematical question, which answer expects more than simple reproduction of only one result,
theorem or definition of the educated course.
2.
Every mathematical problem is composed from the origin conditions and the searched result, which determines the actions
to perceive the aim of the problem. Some mathematical problems solution suppose that the known and unknown quantities are
connected with some functional dependence.
3.
The mathematical problem is equal to a problem formulated with mathematical terminology. The problems, which are
deposited in the practice, techniques and the science have concrete solutions, if they are described mathematically with some
mathematical theory.
No only one definition about the “physical problem” exists. M. Kiuldjieva (1997) determines “the physical problem” as “a relatively
closed problem, which may be solved by logic conclusions, mathematical operations and experiment based on the laws and the
methods in the physics. P. Galanov (1992) determines the “physical problem” as “a whole complex of facts, conceptions and
opinions, which describes some physical situation (with one or few physical phenomena), where some characteristics or connections
between the quantities, the origins of the process and his consequences are searched. V. Orekhov and A. Usova (1977) consider
the problems only as “the material for the exercises, which demanding of the application of physical conformities for the concrete
conditions”.
Every physical problem is concerned to determined physical process or phenomena and search an unknown physical quantity or
law. The ability to solve the problems is an important criterion for the best results during education. The systematic solving of the
physical problems and the precise experiments provide to high educational effect. The basic aim of education is to use the problem
solving for more fundamental understanding of the physical laws and make a science decisions in some practical situations. The
solving of problems is a method for mental development, quick wits and self-dependence of the students. It helps to overcome the
formality of education.
The Bulgarian students in the schools do not obtain a good training to solve the physical problems. There are many causes for this
situation which exert influence on its physical preparation for the university. The lecturers in physics establish inability for selfsolving the physical problems, a shortage of interest, systematization and consistency when the students works on the physical
problems. The basic problem in the university is the same – the physical problems are transferred after the theoretical considerations
and they occupy a short time during the education.
To solve this problem of education the teacher must know the different kinds of physical problems and can determine the place of
the every problem in the education system. To put a problem in unsuitable time disturbs the education process and it do not help to
learn the physics. A generally accepted classification of the physical problems do not exist in the didactic literature. P. Galanov
(1992) indicates six signs which give a possibility to group the physical problems – according to the mode of solution, according to
the necessity of theoretical knowledge, according to the kind of the facts and the phenomena, included in the physical picture of the
problem and depended on the unknown quantity, according to the formulation of the initial condition and solution and according to
the number of the physical law taking into account in the problem solution. The physical problems are quantitative or qualitative
according to the methods of their solution. The physical problems are from the kinematics, dynamics, thermodynamics, electricity,
optics and combined taking into account the theoretical knowledge. To solve the problems the student must have the knowledge
from the different parts of the physics. The facts and the phenomena included in the physical picture of the problem are separated in
two big groups – scientific (abstract and concrete) group and the other group which conclude the historic, polytechnic, home and
entertained physical problems. The character of unknown quantity determine a few kind of problems – with whole condition and with
incomplete condition; the quantitative problems for determination of the numerical value of the unknown quantities and constants;
the problems to finding the functional connections between the physical quantities; the algorithmic problems which might be
formulated and etc. Taking into account the character of the condition and solution formulation there are text problems, graph
problems, picture problems, table problems, experimental problems, and etc.
S. Nitzolova and P. Targov (1977) and M. Kiuldjieva
Abstract(1997) propose some different classification for the physical problems. This
Content
classification
is relatively comfortable for didactic aims:
Concrete

Didactic
purpose

Training
Controlling
Creative

ГОДИШНИК на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, том 46(2003),свитък ІV, ХУМАНИТАРНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ

Mode of
solution

Qualitative
Quantitative
Graph
Experimental

15

Илчева Ю. и др. ФИЗИЧНИТЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВУЗ

Figure2. Physical problems according to their basic indications
It is necessary to note that this classification based on three indications is very relatively, because some problems may be
connected with the different groups. In the physical education we frequently use the tasks named quantitative, qualitative, graphic
and experimental problems.
The qualitative problems are known as logic problems, problems for quick wits, oral problems-questions, entertained physical
problems and etc. The common character for this kind of problems is its solution which do not use the mathematical means.Their
correct solution demands on a precision using the physical knowledge for the phenomena and laws to build the physical conclusions.
The qualitative physical problems are known as calculation problems. They are used very often in the education. Their solution is
not possible without mathematical formulae. The role of mathematics in the other sciences is described from Leonardo da Vinci: “No
science reliability in the things where there are not any mathematical applications and which are not connected with mathematics.”
According to N. Lobachevska “The mathematics is the language for whole accurate sciences”. A matter in fact is that the physics
uses the mathematics as science and education, but it exists the other moment according to Einstein: “Where the mathematics takes
possession of the relative theory, I stop to understand it.” The conclusion that may by extracted is that the solving of qualitative
physical problems require abilities for mathematical actions with physical quantities. These abilities are oriented to more deeply enter
into a physical problem, functional dependencies and into the physical phenomena and processes.
The functional dependencies between the quantities characterizing the physical phenomena and processes may be expressed
with graphs. This presentation gives a clearness of the dependence and it develops the imagination and the logic thinking of the
students. They acquire a mastery to draw graphs for different functional dependencies and they can uncover the unknown
dependencies taking into account their graphs. The graphical problems are:
–
Problems with a initial deposited graph – analyzing the graph the students obtain the initial data to solve the problem;
–
Problems with a graph for physical process used in the concrete stage of the solution;
–
Problems with the graphical view translated from one coordinate system to the other. This kind of problems is very
important for the students in technical universities.
The experimental problems are a part of physical problem system and a part of education physical experiment. Its important role is
due to the fact that they reveal the physics as experimental science. To solve the problem the students do obligatory physical
experiment. Even the qualitative experimental problems, where the solution wants to expect some physical phenomena or process,
the correctness of the expected result is controlled by experiment.
For the place of real experiment and its role in the solution of the experimental problem Dr. Ivanov (1988) proposes the following
classification:
Problems which require to measure some physical quantities in advance;
Problems where the experiment is described in the initial condition and his result must be foreseen;
Problems where the connections between the physical quantities must be established by the real experiment;
Problems where the experimental devices exist but the experimental procedures are not described;
Problems that solve practical situations.
The experimental problems must be used for physics education in the high schools and they can stimulate the creative abilities of
the student, their own activity and research interest.
The methods that were used in many European countries (UdSSR, Poland, Germany, Bulgaria) indicate the expedience of
algorithmic approach for the solving of physical problems (S. Nitzolova, P. Targov 1977; A. Manolov 1972). The educational practice
shows that the students cannot solve problems although they know the physical theory. The reason is that the students have not the
practice to analyze the problem condition and they cannot use the data in the condition.
In the mathematics algorithm is every system of calculation, which are realized by following strong rules leading to the solution of
the problem. The algorithmic approach prescribes the operations that might give the final result in strict sequence (A. Manolov 1972).
Every algorithm might be determined clearly and exactly. It might be applicable at different variations of the initial conditions and to
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bring to the ultimate aim. The effect of the application of algorithm depend on the average quantity of the operations, on the time of
every operation and on the time between two consecutive operation.
L.N. Landa describes the “educating algorithm” as a rule to conduct the didactic process where the content and the aim of
education are determined exactly. In this rule the activity of the teacher and the students is segmented in consecutive operations and
the actions of the student answering to the teacher questions are determined exactly (Manolov 1972).
The differences between the mathematical concept of algorithm and the educational algorithm conduct to new concept “algorithmic
instructions”. To solving physical problems the algorithmic instructions might include clear and exact rules applicable for many
problems. S. Nitzolova and P. Targov (1977), A. Manolov (1972) proposes two kinds of algorithm applied in the education for
physical problem solving: a general algorithm for every kind of problems and the separate algorithms for the different kinds of
problems. The general algorithm contents:
1.
Writing or reading the initial condition of the problem;
2.
Analyze the condition for initial orientation;
3.
Analyze the physical “picture” for initial orientation in the problem.
4.
Short recording of the condition;
5.
Full analysis of physical “picture” of the problem;
6.
Obtaining the general solution;
7.
Verifying the general solution;
8.
Choosing the units of the physical quantities;
9.
Calculating the quantities in the result.
10.
Evaluating the data in the result.
Koerner and Kissling (1987) propose the general algorithm with five steps:
1. Analyze of the condition and making the problem clear;
2. Making the quantitative description of the problem situation and make up an equation system which has a solution;
3. Obtaining the general solution of the problem;
4. Calculating the quantities;
5. Discussing the obtained result if it corresponds to the initial condition.
Other variation of the general algorithmic instructions applicable in every part
of physics is proposed from I. Staneva and K. Yanakieva. It concludes eight stages:

Formulation of
the problem

Acquainting with
the initial
conditions

Connecting the
formulae

Writing other laws
with unknown
quantities
If there are
additions

Writing the
condition with
letters and
figures in column

Transforming the
dimensions

Comparing the
initial conditions
with the solution
If there are not
additions

Sketch

Checking-up the
solution with
dimensions

Writing the law
with the unknown
quantity

Replacing with
figures and
calculating
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Figure 3. Technology for solving every physical problem
(I. Staneva and K. Yanakieva)
Every kind of physical problem has own method for solving. The qualitative problems are frequently in use and they can be solved
using the general algorithmic instruction.
The solving of qualitative problems passes through the following steps:
1.
Acquainting with the problem formulation: careful reading of the text; showing up the known from the unknown;
discriminating between the basing and secondary assumption.
2.
Giving a meaning to the aim of the problem.
3.
Making a plane for solving using analytic or synthetic method. Graphical and experimental methods are able too.
4.
Verifying the solution: to make experiment or discovered other variant for solving, compare with practice, and etc.
There are some difficulties to give general algorithmic instructions for solving experimental problems, because the place of the
experiment is not accurately regulated in the process of solving. The methods for solving experimental problems are developed in
the methodical literature, nevertheless it is able to draw a general conclusions that most of the experimental problems can be
formulated in such way that during the solving we primary make assumptions then solve theoretically and third the conclusions are
drawn from experiment.
The algorithmic instructions apply generally during the course in physics in school, where standard problems are solving. The
students in the universities have to direct their efforts to the creative problems. It is often unable to make algorithms in detail for this
kind of problem. According to Fuler (1987) one problem is creative when it solves with more then one law. Each creative problem
has own method for solving, but it is able to give some general methodical directions. These directions partially coincide with the
described ones. This is understandable, because each physical problem refers to certain physical process and during it’s solving
unknown physical quantity or law is found. The necessity of general algorithmic instructions is dictated by the fact that no instructions
in the specific literature concerning physical problems exist. In most cases there are problem’s formulations and final solutions in the
books. These books can be used only if students have understood the usefulness of the algorithmic instructions in complicated
situations; they have built up skills for correct application of these algorithms with aim to get searched results and abilities for making
decisions. The instructions used in a concrete physical situation demands consideration, valuation and to make many decisions. The
last one consists in: choosing algorithm, in how much details the instructions could be, in what order of steps and how to apply each
step into the concrete situation.
It is necessary to develop the universal general algorithm that could not be applied mechanically without any controlling and
evaluating operations. An algorithm that gives abilities to choose a method for solving a problem is represented as a scheme (fig.4).
It is more general then other ones that have been described.
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Physical situation
analysis

Short enlistment of the
initial conditions

Changing the dimensions
into SI system

Using reference book and
doing illustrations

Analytic
method

Choosing a
method for
solving the
problem

Synthetic
method

Writing a low with
the unknown
quantity

Writing the lows with
known physical
quantities (fixed with
the initial conditions)

Writing the solution
with characters
More than
one
Writing other
lows

Fixing the
number of
unknown
quantities
Checking-up the dimensions, the
symmetry in the solution, if there is
such one or giving concrete
one values
of parameter to get a known result

Calculation

Reducing the
number of unknown
quantities to one

Estimating the
results reliability
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