
I pracownia fizyczna – krótkie informacje od ASZ

Jakie książki warto wypożyczyć z Biblioteki Instytutów Fi-
zyki?

� Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, tomy Mechanika oraz Ciepło,
ewentualnie inny podręcznik podstaw fizyki z obszernym indeksem.

Ocena niepewności pomiarów

Należy przejrzeć dwa opisy:

� ONP (www.pracownia.ifd.uni.wroc.pl/html/ONP.pdf)

� ONPwP (www.szczepkowicz.ifd.uni.wroc.pl/studenci/ONPwP.pdf)

Następnie należy dokładnie przestudiować jeden z tych tekstów.

Sprawozdanie – checklist

� Sprawozdanie jest zrobione starannie z wyraźnym podziałem na części:

– Nagłówek sprawozdania (Imię i nazwisko, rok studiów, kierunek, dzień
tygodnia i godzina zajęć, data wykonania pomiarów, prowadzący ćwi-
czenia, numer ćwiczenia, nazwa ćwiczenia)

– Tabela pomiarowa (można ją sporządzić od razu na ćwiczeniach)

– Opis toeretyczny

– Opis doświadczenia (kilka zdań)

– Opracowanie wyników

– Ocena niepewności

– Wnioski

� Strony sprawozdania są ponumerowane.

� Załączono kartkę z wynikami pomiarów (opis, jednostki i liczby) podpisaną
przez prowadzącego

� Opis teoretyczny:

– jest zwięzły, mieści się na jednej lub dwóch stronach (nie trzeba pisać
o wszystkim)

– zawiera informacje potrzebne do wykonania ćwiczenia ze zrozumie-
niem (w tym definicję tej wielkości, która jest w ćwiczeniu wyznacza-
na)

– podaje źrodła książkowe użyte przy jego przygotowywaniu (ewentu-
alnie strony internetowe)

1

http://www.pracownia.ifd.uni.wroc.pl/html/ONP.pdf
http://www.szczepkowicz.ifd.uni.wroc.pl/studenci/ONPwP.pdf


� Część doświadczalna zawiera:

– wykonany ołówkiem lub kredkami, ewentualnie komputerowo rysu-
nek lub schemat układu pomiarowego

– wykres (jeżeli instrukcja tego wymaga) wykonany na papierze mili-
metrowym ołówkiem lub kredkami, ewentualnie komputerowo

* punkty pomiarowe zaznaczono wyraźnie
* narysowano prostą lub krzywą przybliżającą wyniki
* jest tytuł wykresu, opis osi, wielkość mierzona, symbol, jednostka
* jest skala na osiach: okrągłe, równoodległe liczby (np. 300, 350,
400, 450)

– wzory, które zostały użyte do obliczeń z wyjaśnionymi symbolami

– rachunek jednostek

– wzory z podstawionymi konkretnymi wartościami (jeden przykład dla
każdego stosowanego wzoru)

– wynik obliczeń zaokrąglony do rozsądnej liczby cyfr

– liczbową ocenę niepewności pomiarowej (dowolną metodą)

� Wnioski i komentarze

– odnoszą się konkretnie do wykonanego ćwiczenia

– zawierają porównanie z wartościami tablicowymi

– wskazano czynnik najbardziej wpływający na niepewność pomiarów

Pisanie wniosków w sprawozdaniu z pracowni

Ważną częścią sprawozdania jest część końcowa: wnioski. W tej części należy
napisać własne spostrzeżenia, uwagi i wnioski dotyczące wykonanego ćwiczenia.
Oto przykładowe zagadnienia, o których można napisać:
– W jakim stopniu wyniki są zgodne z teoretycznym opisem badanego zjawi-
ska? Czy występiły w ćwiczeniu dodatkowe zjawiska, których opis teoretyczny
nie brał pod uwagę?
– Porównanie zmierzonych wielkości z wartościami tablicowymi dla takich sa-
mych lub podobnych substancji. Rozbieżność warto wyrazić w procentach.
– Osobliwości (jeżeli były) w działaniu przyrządów labolatoryjnych.
– Co jest największym źródłem niepewności dla przeprowadzonego pomiaru? –
Jak można by ulepszyć sposób wykonywania pomiarów?
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