2. CZAS
SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego
Poziom nauczania
Gimnazjum
Przedmioty
Geografia, matematyka
Cele edukacyjne
Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej s³u¿¹cej do rozwi¹zywania problemów z zakresu
ró¿nych dziedzin ¿ycia codziennego
Nabywanie umiejêtnoci obserwacji i opisu zjawisk fizycznych zachodz¹cych w otaczaj¹cym wiecie
Zrozumienie zasady dzia³ania zegara s³onecznego

wania po³udnia s³onecznego, który odpowiada najkrótszemu cieniowi. Nastêpnie okrelaj¹ czas na podstawie wskazañ zegara s³onecznego.
Czas trwania zadania
Jedna jednostka lekcyjna
rodki dydaktyczne
Drewniany patyk o d³ugoci co najmniej 50 cm (gnomon)
Poziomica
Tama miernicza, ma³e chor¹giewki lub kamienie do zaznaczania po³o¿enia koñca cienia
Notatnik

G³ówne zagadnienia
Pozorny ruch S³oñca po niebie
Pojêcie po³udnia s³onecznego

Przygotowanie
Przygotowaæ teren pod budowê zegara s³onecznego oraz
powieliæ Instrukcjê dla uczniów

Krótki opis
Uczniowie buduj¹ zegar s³oneczny w celu obserwacji ruchu S³oñca po niebie. Skaluj¹ go na podstawie cogodzinnych obserwacji po³o¿enia oraz d³ugoci cienia gnomonu.
Szacuj¹, z mo¿liwie najwiêksz¹ dok³adnoci¹, czas wystêpo-

Umiejêtnoci
Zbieranie i porz¹dkowanie danych w tabelach
Analizowanie danych i ocena dok³adnoci pomiarów
Wspólne rozwi¹zywanie problemów

Literatura pomocnicza
Alojzy Wo, Meteorologia dla geografów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1996
2.1.1. WPROWADZENIE
Pozorny ruch S³oñca po niebie od dawna by³ wykorzystywany przez ludzi do okrelania czasu. Ju¿ w staro¿ytnoci znany
by³ zegar s³oneczny i mo¿liwe by³o okrelanie czasu. Ponadto pomiary po³o¿enia S³oñca na niebie umo¿liwi³y obliczenie
wielkoci Ziemi. Dzi pomiary czasu przy pomocy zegara s³onecznego maj¹ jedynie wartoæ historyczn¹ ze wzglêdu na znacznie dok³adniejsze i niezale¿ne od warunków atmosferycznych wspó³czesne techniki pomiarowe. Pomimo to zegar s³oneczny,
bêd¹cy prostym przyrz¹dem pomiarowym, umo¿liwia wyznaczanie innych wielkoci fizycznych. Obserwuj¹c d³ugoæ i kierunek cienia pomiêdzy godzin¹ 11:00 a 13:00 czasu lokalnego, mo¿na wyznaczyæ po³udnie s³oneczne oraz kierunek pó³nocny.
Ponadto dwa razy do roku (pierwszego dnia wiosny oraz jesieni) na podstawie pomiarów wysokoci S³oñca nad horyzontem
w po³udnie s³oneczne (wysokoæ ta jest równa k¹towi padania promieni s³onecznych) mo¿na obliczyæ szerokoæ geograficzn¹
miejscowoci, w której przeprowadzany jest pomiar.
2.1.2. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ZAJÊÆ
Wyjaniamy uczniom cel budowy zegara s³onecznego. Objaniamy czynnoci krok po kroku, tak jak to jest zapisane w punktach poni¿ej.
1. Zajêcia mo¿na prowadziæ tylko w s³oneczny dzieñ, gdy przedmioty rzucaj¹ wyrane cienie.
2. Nale¿y wybraæ p³aski obszar, wolny od przeszkód terenowych, a nastêpnie wbiæ w ziemiê drewniany patyk, zwracaj¹c
szczególn¹ uwagê na to, by by³ prostopad³y do powierzchni gruntu. Poprawnoæ ustawienia gnomonu (patyka) sprawdzamy
i ewentualnie korygujemy przy pomocy poziomicy. Mierzymy wysokoæ gnomonu i zapisujemy w notatniku .
3. Uczniowie zaznaczaj¹ przy pomocy ma³ej chor¹giewki lub kamyka po³o¿enie koñca cienia oraz  wykorzystuj¹c zegarki
 zapisuj¹ w tabeli czas wykonania czynnoci.
Uwaga: Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w Polsce latem przechodzi siê na tzw. czas letni, czyli w po³udnie s³oneczne w danej miejscowoci zegarki wskazuj¹ czas o godzinê póniejszy.
4. Uczniowie mierz¹ przy pomocy tamy mierniczej odleg³oæ koñca cienia od gnomonu. Dodatkowo, wykorzystuj¹c kompas, mog¹ zmierzyæ k¹t azymutalny cienia zegara s³onecznego.
5. Uczniowie powtarzaj¹ pomiary co najmniej co godzinê, zapisuj¹c wyniki w tabeli.
6. Prowadzimy dyskusjê nad otrzymanymi wynikami. Szukamy pomiaru, dla którego kierunek cienia znajduje siê najbli¿ej
kierunku pó³nocnego. Cieñ gnomonu jest wówczas najkrótszy, za czas pomiaru  najbli¿szy po³udniu s³onecznemu. Mo¿emy
zwiêkszyæ czêstotliwoæ pomiarów zbli¿onych w czasie do po³udnia tak, aby lepiej oszacowaæ czas po³udnia s³onecznego.
7. Innego dnia (lecz w tym samym tygodniu) uczniowie znowu obserwuj¹ cieñ zegara i na podstawie tabeli z wynikami
ustalaj¹ godzinê. Zapisuj¹ wyniki, a nastêpnie porównuj¹ je ze wskazaniami w³asnych zegarków.
8. W klasie przeprowadzamy dyskusjê na temat dok³adnoci poczynionych obserwacji.
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Pytania do dyskusji
1. Jak wygl¹da dzienna droga S³oñca po niebie?
2. Czy po³o¿enie i pozorna wêdrówka S³oñca po niebie zmienia siê w ci¹gu roku?
3. Jaki jest azymut oraz wysokoæ S³oñca nad horyzontem (k¹t elewacyjny S³oñca) w czasie po³udnia s³onecznego? Jak
zmienia siê wysokoæ S³oñca nad horyzontem w ci¹gu roku?
4. Jak zmienia siê w ci¹gu roku azymut S³oñca w czasie jego wschodu i zachodu?
5. Jakie czynniki wp³ywaj¹ na dok³adnoæ oszacowañ czasu po³udnia s³onecznego (lokalnego)?
Rozszerzenie zakresu zajêæ
Uczniowie posiadaj¹cy wiedzê z zakresu funkcji trygonometrycznych mog¹ obliczyæ k¹t, jaki tworzy S³oñce z horyzontem
(k¹t elewacyjny S³oñca, wysokoæ S³oñca nad horyzontem). Korzystaj¹ w tym celu z pomiaru d³ugoci gnomonu oraz d³ugoci
jego cienia. Koniec gnomonu, jego punkt styku z pod³o¿em oraz koniec cienia tworz¹ trójk¹t prostok¹tny, w którym znane s¹
d³ugoci obu przyprostok¹tnych. Stosuj¹c elementarn¹ funkcjê trygonometryczn¹ tangens, obliczamy k¹t elewacyjny S³oñca.
Na podstawie dziennych obserwacji wykrelamy zale¿noci k¹ta elewacyjnego od czasu. Pomiary mog¹ byæ powtarzane w ró¿nych porach roku w czasie po³udnia s³onecznego  wówczas uczniowie bêd¹ mogli przeledziæ roczne zmiany k¹ta elewacyjnego S³oñca (wysokoæ S³oñca nad horyzontem).
Pomiary czasu lokalnego po³udnia s³onecznego mo¿na rozszerzyæ o ustalenie kierunków geograficznych, gdy¿ w czasie
górowania S³oñca cieñ zegara s³onecznego wskazuje dok³adnie kierunek pó³nocny. Wyniki te mo¿na porównaæ ze wskazaniami
kompasu. Nawet przy bardzo dok³adnych pomiarach oba kierunki nie bêd¹ siê pokrywa³y ze wzglêdu na deklinacjê magnetyczn¹.
W dniach równonocy wiosennej i jesiennej pomiary k¹ta elewacyjnego w czasie górowania s³onecznego umo¿liwiaj¹ obliczaenie szerokoci geograficznej. Wyniki obliczeñ szerokoci geograficznej uczniowie mog¹ porównaæ ze wskazaniami GPS-u
lub odczytaæ z mapy topograficznej danego rejonu.

SCENARIUSZ 2.2. Pomiary czasu
Poziom nauczania
Gimnazjum
Przedmioty
Fizyka, matematyka
Cele edukacyjne
Opanowanie podstawowych zasad wykonywania serii pomiarów
Obliczanie redniej arytmetycznej i odchyleñ od redniej
Interpretacja wyników pomiarów

Pos³uguj¹c siê wieloma zegarami jednoczenie, bêd¹ notowaæ wskazywany przez nie czas. Pomiary czasu bêd¹ przeliczaæ z minut i sekund na sekundy. Uzyskane liczby bêd¹
s³u¿y³y do ilustracji matematycznych technik uredniania
i obliczania odchyleñ od redniej.
Czas trwania zadania
Jedna jednostka lekcyjna

G³ówne zagadnienia
Rozdzielczoæ przyrz¹du pomiarowego
Dok³adnoæ pomiaru
Poprawianie dok³adnoci przez urednianie wyników

rodki dydaktyczne (dla ka¿dego ucznia)
Jeden dowolnego typu zegarek z sekundnikiem
Papier i przybory do pisania
Instrukcja dla uczniów
Wskazany jest tak¿e kalkulator z funkcjami dodawania,
odejmowania, mno¿enia i dzielenia

Krótki opis
Uczniowie powinni ostro¿nie traktowaæ tak zwane prawid³owe odpowiedzi na pytania, takie jak np.: Która jest godzina? W tym celu bêd¹ porównywaæ wiele ró¿nych pomiarów
czasu. Pozwoli to im intuicyjnie rozpoznawaæ wadliwe wyniki.

Umiejêtnoci
Pojêcie redniej arytmetycznej
Sporz¹dzanie wykresów (histogramów)

Przygotowanie
Przygotowaæ dla klasy przynajmniej 10 zegarów

2.2.1. WPROWADZENIE
Kiedy ludzie wykonuj¹ pomiary, zwykle pragn¹ dowiedzieæ siê czego na temat jakoci uzyskanych wyników. Z regu³y
pada pytanie: Na ile moja odpowied odbiega od prawid³owej? albo Czy otrzyma³em prawid³owy wynik pomiaru? Zak³adaj¹, ¿e istnieje wzorzec, z którym mo¿na porównaæ zmierzone wartoci.
Czasami jednak naukowcy mierz¹c jak¹ wielkoæ, szczególnie jeli robi¹ to po raz pierwszy, mog¹ nie mieæ wzorca,
z którym mogliby porównaæ otrzymane wyniki. Dlatego, jeli posiadamy jeden instrument do wykonywania danego pomiaru
i nie mamy powodu, ¿eby w¹tpiæ w rejestrowane wyniki, uznajemy te wyniki za standard. Jest to rozs¹dne za³o¿enie.
Problem powstaje wtedy, kiedy jest wiele instrumentów pomiarowych, albo gdy kto uwa¿a, ¿e jest w stanie uzyskaæ w³aciwe lub lepsze od innych wyniki. Mówi siê, ¿e kto, kto ma dwa zegarki nie wie, która jest godzina. W tym przypadku
uczeñ, jako osoba wykonuj¹ca pomiary, musi zdecydowaæ, co zrobiæ z dwoma ró¿nymi wynikami, który z nich wybraæ i jakim
standardem siê pos³u¿yæ. Wiarygodny wynik otrzymujemy na podstawie serii pomiarów, w których poszczególne pomiary
nieco siê ró¿ni¹.
Rozdzielczoæ i dok³adnoæ u¿ywanych zegarów
Liczba cyfr lub najmniejsza jednostka czasu, która mo¿e byæ niezawodnie odczytana przez osobê patrz¹c¹ na zegar, nazywana jest rozdzielczoci¹ urz¹dzenia. A wiêc zegar cyfrowy, który pokazuje 12:30:21 (co znaczy 12 godzin, 30 minut i 21
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sekund) ma rozdzielczoæ oko³o jednej sekundy, poniewa¿ mo¿emy odczytywaæ jego wskazania mniej wiêcej co sekundê.
Zegar analogowy, który ma tylko wskazówkê godzinow¹ i minutow¹, ma rozdzielczoæ oko³o jednej minuty, chyba ¿e mo¿emy
okreliæ po³o¿enie wskazówki minutowej pomiêdzy znacznikami minut.
Rozbie¿noæ pomiêdzy wskazaniami zegara, który mo¿e byæ odczytywany z rozdzielczoci¹ jednej sekundy, a wskazaniami standardowego ród³a mo¿e wynosiæ zaledwie u³amek sekundy, ale mo¿e te¿ byæ du¿o wiêksza  siêgaæ nawet kilku godzin.
Zdolnoæ zegara do utrzymywania prawid³owego czasu nazywana jest dok³adnoci¹. Oznacza to, ¿e jeli mamy zegar, który
spieszy siê 10 minut ka¿dego dnia, to nadal mo¿emy odczytywaæ jego wskazania z rozdzielczoci¹ jednej sekundy, ale jego
dok³adnoæ jest równa 10 minut na dobê. Czasami mówi siê, ¿e taki zegar pokazuje czas z b³êdem dziesiêciu minut na dobê.
Pierwsze zegary okrela³y czas poprzez liczenie spadaj¹cych kropli wody, ziaren piasku. Nie by³y one szczególnie dok³adne, poniewa¿ wielkoæ kropelek wody czy iloæ spadaj¹cego piasku trudno precyzyjnie kontrolowaæ. Póniej konstruowano
zegary, które odmierza³y czas poprzez: wahniêcia wahad³a, drgania wide³ek stroikowych, mechaniczne drgania w elektrycznie
stymulowanych kryszta³ach i rezonansowe drgania atomów. Ka¿dy kolejny zegar by³ dok³adniejszy od swojego poprzednika,
dziêki wzrostowi stabilnoci i powtarzalnoci le¿¹cych u podstaw cyklicznych procesów fizycznych.
Aby wszystkie zegary pokazywa³y ten sam czas, powinny byæ jednoczenie ustawione na tê sam¹ godzinê, mieæ identyczne
mechanizmy i znajdowaæ siê w takim samym otoczeniu. To zdarza siê rzadko. Zegary z regu³y ustawiane s¹ w ró¿nych chwilach, na podstawie sygna³ów czasu z ró¿nych róde³, a tak¿e maj¹ ró¿n¹ dok³adnoæ, odmienn¹ konstrukcjê i znajduj¹ siê
w ró¿nym otoczeniu. Dlatego w danym zbiorze zegarów prawdopodobnie bêdziemy mogli zaobserwowaæ nieznaczne ró¿nice
we wskazywanym przez nie czasie. Z takimi ró¿nicami w wartociach pomiaru bêdziemy mieli do czynienia w wiêkszoci
instrumentów u¿ywanych do mierzenia ró¿nych wielkoci fizycznych, np. temperatury (termometry), odleg³oci (tamy miernicze) itp.
W przypadku np. karmienia domowego kota czy psa kilkuminutowe przesuniêcie pory posi³ku miêdzy jednym dniem a drugim mo¿e nie mieæ znaczenia. S¹ jednak sytuacje, kiedy pomiary czasu musz¹ byæ niezwykle dok³adne. Przyk³adem mo¿e byæ
Globalny System Nawigacyjny (GPS  Global Positioning System). Powszechnie ju¿ dostêpne rêczne odbiorniki GPS, wielkoci telefonu komórkowego, mierz¹ i wywietlaj¹ swoje po³o¿enie na kuli ziemskiej z dok³adnoci¹ do kilku metrów. Odbiornik GPS oblicza po³o¿enie na podstawie sygna³ów czasu odbieranych jednoczenie z kilku satelitów systemu GPS kr¹¿¹cych
stale wokó³ Ziemi. B³¹d jednej mikrosekundy (1/1 000 000 sekundy) tego systemu mo¿e spowodowaæ b³¹d w odczycie po³o¿enia o wiêcej ni¿ 300 metrów! Po¿¹dana dok³adnoæ i rozdzielczoæ zegara zale¿y wiêc od planowanego zastosowania.
Musimy sami ustaliæ odpowiednie wymagania, jakie musi spe³niaæ nasz przyrz¹d.
Standardy czasu
Przed wprowadzeniem w koñcu dziewiêtnastego wieku komunikacji kolejowej na wiecie istnia³o tylko kilka szerzej uznawanych standardów czasu. Prócz nich ka¿da spo³ecznoæ pos³ugiwa³a siê w³asnym czasem odniesionym do po³udnia s³onecznego w danej miejscowoci  momentu, kiedy S³oñce góruje na niebie  lub obliczanym wed³ug jakiego innego zjawiska
astronomicznego. Kiedy kto zmieni swoje po³o¿enie o 15° d³ugoci geograficznej (oko³o 1600 kilometrów wzd³u¿ równika),
wtedy czas górowania S³oñca zmienia siê o jedn¹ godzinê. W celu u³atwienia planowania transkontynentalnych rozk³adów
jazdy wprowadzono strefy czasowe. Kolej potrzebowa³a jednolitego systemu okrelania czasu i dlatego system taki wprowadzi³a.
Obecnie wszystkie strefy czasowe odnoszone s¹ do po³udnika 0°, który przechodzi przez Greenwich w Anglii. W Greenwich mieci siê wielkie obserwatorium astronomiczne. Zosta³o ono stworzone w celu standaryzacji czasu na potrzeby nawigacyjne brytyjskiej floty morskiej. Dlatego czas w Greenwich w Anglii uznawany jest za wzorzec i nazywany Czasem Greenwich
(GMT  Greenwich Mean Time) lub Czasem Uniwersalnym (UT) albo niekiedy Czasem Zulu. S³owa Zulu u¿ywa siê, gdy
w ³¹cznoci radiowej ze statkiem lub samolotem trzeba przeliterowaæ jaki wyraz. Zulu oznacza wtedy literê Z. Czas Zulu
to czas po³udnika Zero.
Wzorcowy czas podawany jest w ró¿nych krajach na podstawie wskazañ bardzo dok³adnych zegarów, które licz¹ drgania
ró¿nych atomów w cile okrelonych warunkach. Amerykañska stacja radiowa o nazwie WWV bez przerwy podaje czas po
angielsku na radiowych falach krótkich o czêstotliwoci 5, 10, 15, 20 i 25 MHZ z Boulder w Kolorado. Czêstotliwoci nadawania s¹ tak¿e bezporednio kontrolowane przez atomowe wzorce czasu. Rz¹d kanadyjski utrzymuje podobny serwis w jêzyku angielskim i francuskim za porednictwem radiostacji CHU na falach krótkich o czêstotliwoci 7,335 i 14,670 MHZ. Jest
te¿ wiele innych serwisów tego typu na ca³ym wiecie.
Globalny System Nawigacji (Global Positioning System)
W sk³ad systemu GPS wchodzi grupa satelitów, które nadaj¹ sygna³y czasu z niezwykle dok³adnych, atomowych zegarów
znajduj¹cych siê na ich pok³adach. W zwi¹zku z tym odbiorniki GPS mog¹ okrelaæ czas z dok³adnoci¹ porównywaln¹ do
dok³adnoci zegarów atomowych. Odbiornik GPS bierze poprawkê na opónienie zwi¹zane z czasem, jakiego potrzebuje
sygna³ na pokonanie drogi od satelity do naziemnego odbiornika. Jest to mo¿liwe dziêki temu, ¿e odbiornik zna po³o¿enie
satelity i swoje w³asne, w zwi¹zku z czym mo¿e pokazywaæ z du¿¹ dok³adnoci¹ ten sam czas, co zegar atomowy satelity,
i w wiêkszoci zastosowañ mo¿e taki zegar atomowy zast¹piæ.
Telekomunikacja
Komunikowanie siê komputerów zale¿y od pomiaru czasu, który musi byæ o wiele bardziej dok³adny ni¿ tempo, w którym
nap³ywaj¹ dane. Jeli do przesy³ania danych za porednictwem Internetu u¿ywamy modemu 14,4 kbitów/sekundê, to nowy bit
informacji mo¿e byæ przekazywany do modemu co 1/14 400 sekundy, czyli w czasie 70 mikrosekund. Dlatego zegar komputera
musi byæ na tyle czu³y, aby wyodrêbniaæ przedzia³y czasu o d³ugoci 70 mikrosekund, i musi byæ wystarczaj¹co dok³adny, aby
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miêdzy wysy³aniem a odbieraniem sygna³ów komputerowych nie straciæ synchronizacji zegarów o wiêcej ni¿ o u³amek 70
mikrosekund. Te warunki spe³niane s¹ z ³atwoci¹ przez kryszta³y kwarcowe, które mog¹ drgaæ mechanicznie z wybran¹
czêstotliwoci¹ od dziesiêciu tysiêcy do wielu miliardów razy na sekundê. Drgania s¹ elektronicznie zliczane przez obwód
cyfrowy, który w ten sposób oblicza, ile up³ynê³o czasu.
2.2.1. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ZAJÊCIA
Przygotowanie
1. Zbieramy przynajmniej dziesiêæ dzia³aj¹cych zegarów, które pokazuj¹ czas z rozdzielczoci¹ jednej sekundy, oraz kopiujemy dla ka¿dego ucznia egzemplarz Instrukcji dla uczniów.
2. Wyznaczamy po jednym uczniu do obs³ugi ka¿dego zegara oraz ustalamy, który uczeñ bêdzie podawa³ czas wzorcowy.
Wystarczy, jeli uczniowie w klasie bêd¹ mieli rêczne zegarki o rozdzielczoci¹ jednej sekundy. Mo¿na te¿ pos³u¿yæ siê
zegarami ciennymi, wisz¹cymi w ró¿nych szkolnych pomieszczeniach. Ka¿dy uczeñ musi byæ przygotowany do zapisywania
czasu, musi tak¿e widzieæ lub s³yszeæ osobê, która podaje czas wzorcowy.
Wykonanie pomiarów
1. W miejscu centralnym ustawiamy ucznia, który podaje czas wzorcowy.
2. W 30 minut i 0 sekund po pe³nej godzinie uczeñ ten daje innym sygna³ do zanotowania czasu wskazywanego przez ich
zegary (z dok³adnoci¹ do jednej sekundy). Dla u³atwienia na dziesiêæ sekund przed wyznaczon¹ godzin¹ mo¿na zacz¹æ
odliczanie od dziesiêciu w dó³.
Pomiary mo¿na rozpocz¹æ w dowolnie wybranym czasie, ale przy wyborze 30 minut po pe³nej godzinie zwiêkszamy szanse
na to, ¿e wskazania zegarów bêd¹ ró¿ni³y siê jedynie minutami i sekundami. Wszystkie jednak poka¿¹ tê sam¹ godzinê.
W innej sytuacji trzeba wykonaæ nieco bardziej skomplikowane obliczenia arytmetyczne.
Ró¿ne zakresy zajêæ
Porównanie wykresów zrobionych dla zegarów o ró¿nej dok³adnoci pomo¿e lepiej zrozumieæ istotê dowiadczenia.
Nauczyciel wykonuje obliczenia i wykresy po lekcji, a póniej prezentuje je i omawia w klasie. Mo¿na poprosiæ bardziej
zaawansowanych uczniów o samodzielne wykonanie obliczeñ i wykresów.
Zadanie I. Która jest godzina?, czyli obliczanie czasu redniego (ka¿dy uczeñ wykonuje samodzielnie)
1. Nauczyciel ogl¹da przyk³adowy Arkusz pomiarów czasu (Tabela 1) oraz podane w nim instrukcje. Do takiego arkusza,
znajduj¹cego siê w Instrukcji dla uczniów, nale¿y wpisaæ wyniki uzyskane przez wszystkich uczniów.
2. Obliczamy zmierzon¹ liczbê sekund od ostatniej pe³nej godziny dla ka¿dego pomiaru, np. 30 min i 10 sek. = 30 x 60 +
10 = 1810 sek.
3. Dodajemy liczby sekund i dzielimy przez liczbê uczestników. Otrzymujemy w ten sposób redni¹ liczbê sekund od
ostatniej pe³nej godziny.
4. Zamieniamy otrzymane sekundy na minuty i sekundy, a wynik notujemy w Arkuszu pomiarów czasu.
Zadanie II. Czy nasze zegary s¹ dok³adne?, czyli sporz¹dzanie histogramu wyników i odchylenie od redniej (ka¿dy uczeñ
wykonuje samodzielnie).
1. Obliczamy ró¿nicê pomiêdzy czasem, który zosta³ zmierzony, a czasem rednim, odejmuj¹c mniejsz¹ wartoæ od wiêkszej tak, aby wynik by³ dodatni (czyli bierzemy zawsze wartoæ bezwzglêdn¹ ró¿nicy).
2. Dodajemy wszystkie ró¿nice. Dzielimy otrzyman¹ sumê przez liczbê uczestników. W ten sposób otrzymujemy rednie
odchylenie, które jest miar¹ tego, na ile poszczególne pomiary ró¿ni¹ siê od czasu redniego.
3. Wykrelamy odchylenia poszczególnych pomiarów od wartoci redniej. Ka¿dy przedzia³ czasowy ma szerokoæ 10
sekund. Zapisujemy redni¹ liczbê sekund w rodkowym polu. Wpisujemy krzy¿yk (X) w przedziale oznaczaj¹cym liczbê
sekund, jaka up³ynê³a od pe³nej godziny. Taki rodzaj wykresu nazywa siê histogramem.
Jak zmieni³by siê wykres, gdybymy mieli mniej dok³adne zegary? Jak wygl¹da³by wykres, gdyby zegary by³y bardziej
dok³adne?
Rozszerzony zakres zajêæ
Je¿eli mamy do dyspozycji odbiornik GPS, mo¿emy siê nim pos³u¿yæ do ustawienia zegarów. Wskazania czasu wywietlane na odbiorniku GPS bêd¹ najdok³adniejsze ze wszystkich nam dostêpnych. Zwracamy uwagê na to, jak zmienia siê obliczone rednie odchylenie, kiedy wskazania zegarów s¹ dok³adniejsze.
Je¿eli mamy dostêp do komputerowego arkusza kalkulacyjnego, mo¿na zautomatyzowaæ obliczenia.
Mo¿emy zapoznaæ uczniów z pojêciami z dziedziny statystyki, takimi jak odchylenie standardowe i wariancja.
Ocena osi¹gniêæ uczniów
1. Czy uczniowie potrafi¹ odpowiedzieæ na pytanie: Czym ró¿ni³by siê histogram, gdyby mieli dok³adniejsze lub mniej
dok³adne zegary.
Odp.: by³by dok³adniejszy: krzy¿yki zgrupowane bli¿ej siebie, by³by mniej dok³adny: krzy¿yki bardziej rozrzucone.
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2. Czy uczniowie potrafi¹ zapisywaæ wskazania zegara? Czy jaki wynik powinien byæ odrzucony? Je¿eli jaki pojedynczy
wynik jest zupe³nie nieodpowiedni, na przyk³ad zegar, z którego by³ odczytany, nie chodzi, to taki wynik nale¿y oczywicie
odrzuciæ.
3. Uczniowie powinni podaæ przyk³ady pomiarów czasu, które kiedykolwiek wykonywali, oraz porównaæ dok³adnoæ,
któr¹ mogli wtedy osi¹gn¹æ, z dok³adnoci¹, która by³a im wtedy potrzebna.
4. Uczniowie powinni wiedzieæ, ¿e przed przyst¹pieniem do planowanego zadania nale¿y ustaliæ, jaka rozdzielczoæ i dok³adnoæ przyrz¹dów pomiarowych bêdzie im potrzebna.
Przyk³ad wype³niania Arkusza pomiarów czasu i histogramu

Sekundy od ostatniej
pe³nej godziny
(sek.)

Czas zapisu
(godz. min. sek.)

Numer
uczestnika

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

rednia
(sek.)

1800
1794
1801
1815
1861
1825
1803
1807
1782
1801

30 8
20 54
30 1
30 15
31 1
30 25
30 3
30 7
29 22
30 1

Ró¿nica od
redniej
(sek.)
6,9
12,9
5,9
8,1
54,1
18,1
3,9
0,1
44,9
5,9

1806,9
rednia liczba
sekund od pe³nej
godziny

16,08
rednie odchylenie

Suma podzielona
przez liczbê
uczestników

10

18069

= liczba uczestników

redni czas

Ró¿nica sum
podzielona przez
liczbê uczestników
160,8

= suma
(minuty)
30

rednia wartoæ
wszystkich ró¿nic

= ró¿nica sum

(sekundy)
5,9

liczba
powtórzeñ
9
8
7
6
5
4
3
2
1

X
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X

X
X
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