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ILOŚĆ WODY W STRUMIENIU
Krzysztof Sikora
Kilka dni przed wyjazdem całego rocznika gimnazjum na wycieczkę spytano mnie, czy nie zająłbym się jedną z klas przez pół dnia albo i przez
cały dzień. Zadzwoniłem do ośrodka, w którym
mieliśmy się zatrzymać, z pytaniem, czy w okolicy jest jakiś strumień. Najlepiej nieduży – czyli
taki, by dało się w pełni bezpiecznie przejść z jednego brzegu na drugi bosą stopą z podwiniętymi
nogawkami – ale nie aż tak mały, by można go
było łatwo przeskoczyć. Uzyskawszy pozytywną
odpowiedź, przystąpiłem do przygotowywania
dla uczniów zadania, które można zawrzeć w jednym krótkim pytaniu: „Ile wody przepływa przez
strumień w ciągu doby?”.

Informacja dla uczniów
Na miejscu uczniowie i uczennice podzielili się
na cztero- i pięcioosobowe grupy. Każda z nich
została wyposażona w jednakowy zestaw narzędzi i materiałów, których można było użyć (ale
niekoniecznie):
metalową miarkę,
linijkę,
sznurek długości 5 m,
żyłkę długości 5 m,
drut długości 5 m,
nożyczki,
3 cienkie listewki, każda długości 1 m,
5 szpilek (do namiotu),
20 kartek A4.
Dodatkowo upewniłem się, że każdy uczeń ma
długopis, ołówek i zeszyt, a ponadto – że w każdej grupie jest przynajmniej jeden zegarek lub
telefon ze stoperem. Łatwo dostrzec, że zestaw
był skompletowany dość przypadkowo, a większość wchodzących w jego skład przedmiotów
nie była konieczna. Ustalenie, co jest potrzebne, stanowiło część zadania. Poinformowałem
swoich podopiecznych, że celem zajęć jest znalezienie odpowiedzi na wspomniane pytanie: „Ile
wody przepływa przez strumień w ciągu doby?”.
Każda osoba miała też sporządzić pisemny raport, w którym powinny się znaleźć następujące
informacje:

pomysł grupy na to, jak wykonać zadanie,
opis/wskazanie metody pomiarów,
zebrane pomiary,
wykonane obliczenia,
wyniki obliczeń,
możliwe błędy w pracy.
Każdy uczeń dostał kartkę ze spisem tych wymagań. Na pytanie, jak długi powinien być raport,
odpowiadałem: „Jak najkrótszy, byle zawierał wyczerpujące informacje o waszej pracy – takie,
żebym z samego raportu mógł się dowiedzieć, co
i jak zrobiliście”. Podkreśliłem, że praca będzie
zespołowa, ale raporty mają być indywidualne.
Oczywiście, pomiędzy różnymi działaniami grup
będziemy dyskutować o pomysłach na forum
klasy.
Całą pracę podzieliłem na następujące etapy:
1.
2.
3.
4.

Opracowanie pomysłu na wykonanie zadania.
Dobranie metody pomiarów.
Wykonanie pomiarów.
Obliczenia.

Jak to zrobić, jak to zmierzyć?
Pomysły wszystkich grup były z grubsza podobne. Należy zacząć od obliczenia pola przekroju
strumienia, czyli najpierw ten przekrój wymierzyć i narysować, przybliżając jego kształt jakimś
wielokątem, a następnie policzyć pole tego wielokąta. Krok kolejny to zmierzenie prędkości
strumienia, na przykład w metrach na sekundę.
Wreszcie wystarczy pomnożyć pole przez prędkość i przeliczyć z sekund na całą dobę. I już.
O razu jednak widać, że w tym prostym pomyśle
czają się liczne pułapki.
Nie będę opisywał, jakich metod pomiarowych
używała młodzież. Pokazali mi całe spektrum
pomysłów, z których każdy miał zalety i wady. Teraz skupię się na metodach, za pomocą
których uczniowie wyliczali ze swoich wyników
pole przekroju strumienia. Zebrali dane w postaci
par liczb: odległość od brzegu i odpowiednia dla
niej głębokość. Większość osób mierzyła głębokość w równych odstępach i taką metodę przyjmę
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w poniższych przykładach – zawsze co 10 cm. Odległości na rysunkach są podane w centymetrach.

Na podstawie swoich wyników niektóre grupy przybliżały przekrój
koryta strumienia ciągiem prostokątów. Robili to najczęściej na dwa
sposoby. Uznawali, że albo zmierzona głębokość jest wysokością
prostokąta, który zaczyna się w punkcie pomiaru, albo wysokością
prostokąta, w którego połowie dokonano pomiaru.
Różnice między tymi dwoma sposobami oznaczenia przekroju strumienia widać na poniższym rysunku:

Ilustrują je też przykładowe przekroje na następnym rysunku. Na
różowo zaznaczone są prostokąty uzyskane metodą pierwszą, a na
niebiesko, przerywaną linią – prostokąty uzyskane metodą drugą.
W obu przypadkach pomiary były wykonywane co 10 cm, jednak
w drugim przypadku zaczęto je robić 5 cm od brzegu.
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Inne grupy przyjmowały, że przekrój strumienia to wielokąt złożony z ciągu
trapezów o pionowych podstawach. Wówczas zmierzone głębokości stanowiły długości podstaw trapezów:

Pomiar prędkości strumienia wyglądał podobnie w każdej z grup: na powierzchni wody umieszczano lekki obiekt (zakrętkę od butelki, piórko,
kawałek kory drzewnej) i mierzono czas potrzebny na przepłynięcie ustalonego dystansu.

Praca uczniów i mój udział
Uczniowie i uczennice najpierw omawiali sposoby wykonania zadania, potem dokonywali pomiarów, zapisywali je, wykonywali rysunki pomocnicze.
Następnie siadali razem i liczyli.
Po każdym z opisanych wcześniej etapów działań zbieraliśmy się razem
(wszystkie grupy) i dyskutowaliśmy o pomysłach i wynikach zespołów. Przed
wykonaniem pomiarów i przed obliczeniami prosiłem, by uczniowie podzielili się rolami i poinformowali mnie o roli każdej osoby. Gdy pracowali
w grupach, przyglądałem się, jak wykonywali przydzielone zadania, i stymulowałem tych, którzy wypadali blado. Starałem się nie dawać wskazówek i nie
odpowiadać na pytania – co najwyżej formułowałem inne pytania, naprowadzające. Podczas porównywania pomysłów i wyników (po każdym działaniu)
starałem się aktywizować najbardziej bierne osoby.
Pomysły były różne, czasem lepsze, czasem gorsze. Niektórzy uczniowie pytali, czy mogą „pożyczyć” pomysł innej grupy. Zgadzałem się na to, jednak
oczekiwałem wówczas dodatkowego punktu w końcowych raportach – zawierającego wyjaśnienie przyczyn zmiany.

Problemy, pytania, rozwiązania
Pozornie proste zadanie, niewymagające (zdawałoby się) zaawansowanej wiedzy, nawet u ambitnych uczniów może wywołać wiele wątpliwości – o ile
tylko podchodzą do swoich koncepcji krytycznie. Opiszę kilka podstawowych
problemów i pytań, jakie uczniowie sobie stawiali, wraz z przykładowymi pomysłami na ich rozwiązanie. Sam zresztą podsuwałem im podobne pytania,
gdy dostrzegałem przesadną pochopność lub niedbałość ich działań.
1. Jak dokładnie mierzyć głębokość? Czy miarka przypadkiem nie zanurzyła
się w piasku i zmierzona głębokość nie jest większa od prawdziwej? Czy miarka nie opiera się na kamieniu, wskazując wynik pomniejszony? Czy komuś
nie drgnęła ręka? Czy miarka była ustawiona idealnie pionowo?
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Błędy losowe nie powinny mieć wpływu na wynik. Raz zmierzymy trochę za płytko, raz –
trochę za głęboko, w sumie wyniki powinny
być podobne.
Można przeprowadzić pomiary powtórnie, porównać je i sprawdzić jeszcze raz tam, gdzie
pojawią się różnice.
Można zmierzyć dwa różne przekroje i dwie
różne prędkości, żeby uzyskać szukany przepływ na dwa sposoby.
2. Jak dokładnie zmierzyć prędkość nurtu?
W którym miejscu ją mierzyć? Problem polega
na tym, że mierząc prędkość na krótkim odcinku, narażamy się na to, że nasz ułomny reﬂeks
istotnie wpłynie na wynik. Z kolei jeśli będziemy
mierzyć prędkość na dłuższym odcinku, uzyskamy wynik średni z tego odcinka, daleki od prędkości chwilowej w miejscu, w którym liczyliśmy
pole przekroju. Co więcej, prędkość strumienia
jest inna pośrodku, a inna przy brzegach.
Można zmierzyć prędkość wielokrotnie, powierzając wykonanie pomiarów różnym osobom (parom osób) na różnych odcinkach
(wszystkich zahaczających o miejsce przekroju), i uśrednić wyniki.
Czas powinny mierzyć dwie osoby naraz; jeśli
uzyskane pomiary będą zbyt różne, należy je
powtórzyć.
3. Jak zdobyć pewność, że nie popełniło się błędu
rachunkowego?
Każda osoba z grupy wykonuje obliczenia oddzielnie (lub dla wygody można je zrobić w parach), a potem porównuje wyniki.
4. Czy błędy w pomiarach będą miały istotny
wpływ na wynik?
To pytanie wydaje się jedynym, na które uczniom
w wieku gimnazjalnym niełatwo będzie znaleźć
odpowiedź. Ważna jest jednak sama świadomość
tego, że pomiary są obarczone błędem i że nie
da się tego uniknąć. Zadanie polega na oszacowaniu ilości przepływającej wody, a precyzyjny
wynik jest nieosiągalny. Ten wątek może zostać
rozwinięty i przerodzić się w dyskusję o możliwości zwiększenia precyzji pomiarów lub o różnych
warunkach zewnętrznych, które mają wpływ na
wynik końcowy.
Próbę obrony jakości wyniku przedstawiłem przy
okazji pierwszego problemu. Błędy wykonywanych pomiarów trudno oszacować. Można jednak
porównać ﬁnalne wyniki różnych grup.

Porównanie wyników
Muszę podkreślić, że moim zdaniem nawet duże różnice pomiędzy wynikami poszczególnych
grup nie są niepokojące – przecież narzędzia
i techniki pomiaru, jakich używaliśmy, były dość
prymitywne. Różnice te dostarczają za to doskonałej okazji do zadania kolejnych pytań:
O ile procent największy wynik jest większy od
najmniejszego i odwrotnie?
Jaki jest średni wynik grup?
Jeśli uznać średni wynik za prawidłowy, to jaki
jest błąd procentowy waszej grupy?
Jeśli każdy pomiar długości obarczony jest
błędem rzędu 10%, jak to może wpłynąć na pomiar objętości?
Ostatnie pytanie jest oczywiście trudniejsze od
poprzednich i można na nim oprzeć zupełnie nowe zajęcia.

Czego się nauczyliśmy?
Na zakończenie warto się zastanowić, czego można się nauczyć podczas takich terenowych zajęć.
Łatwo wskazać kilka zagadnień matematycznych,
takich jak: pola wielokątów, zamiana jednostek,
szacowanie czy obliczenia procentowe.
Możemy też sięgnąć do celów kształcenia z podstawy programowej i dostrzec, że takie zajęcia
spełniają właściwie wszystkie wymagania ogólne.
Przecież uczeń, szukając wraz z innymi sposobu
na rozwiązanie postawionego problemu, „tworzy
strategię rozwiązania problemu” i „buduje model matematyczny danej sytuacji”. Aby uzyskać
poszukiwany wynik, „operuje obiektami matematycznymi”, a rozmawiając w grupie czy na forum
klasy, „podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania”. Wreszcie podczas rozmów
w grupie, a także przy przedstawianiu pomysłów na forum klasy, a przede wszystkim – pisząc
końcowy raport, „uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka
matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników”.
Poza tym uczniowie uczą się efektywnego funkcjonowania w grupie, dzielenia się obowiązkami
i wspólnego planowania. A to bezcenne umiejętności, nie tylko na kolejnych lekcjach matematyki.
Autor jest obecnie nauczycielem matematyki
w 2 SLO w Warszawie. Wcześniej pracował w gimnazjum oraz w SLO „Bednarska”.

