Rīgas pilsētas 3.ģimnāzijas fizikas skolotāja Loreta Juškaite izveidoja pētniecisko laboratorijas darbu
"Gāzu likumsakarību izpēte". Darbu izstrādājuši 294 skolēni dažādās skolās. Pēc skolēnu darbu
izvērtēšanas darbs tika pilnveidots.

Pētnieciskais laboratorijas darbs

Gāzu likumsakarību izpēte
Bieži sadzīvē ir tā, ka, mainoties vienam parametram, mainās arī pārējie. Kādas likumsakarības
starp lielumiem ir spēkā, var modelēt ar caurulīti, kurā ir gaiss.
Atceries, ka caurulītē esošā gaisa tilpums ir tieši proporcionāls gaisa stabiņa garumam, ja
caurulītei visā garumā ir nemainīgs diametrs.
Ieteikumi eksperimenta ierīces izveidei
Eksperimenta veikšanai izmanto gaisa ieslēgumu, kura tilpums var brīvi mainīties.
Ņem caurspīdīgu plastmasas caurulīti un vienu galu stingri noslēdz (sk. 1. attēlu)!

1.attēls

2.attēls

Caurulīti satin ritulī un pilnībā iegremdē karstā ūdenī (sk. 2.attēlu). Gaisa temperatūrai
pazeminoties, caurulītē ieplūdīs ūdens.
Rīkojies uzmanīgi ar tējkannu un karsto ūdeni!
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Skolēna darba protokola vērtējums
pēc kritērijiem ar komentāriem

Vērtējums – 2 punkti.
Komentārs vērtējumam. Gāzu parametri ir: tilpums, spiediens un temperatūra. Skolēns ir
norādījis, ka pētīs gaisa stabiņa garuma maiņu. Skolēns ir sašķirojis atkarīgos un neatkarīgos
lielumus, tāpēc vērtējums netika samazināts.

Vērtējums – 1 punkts.
Komentārs vērtējumam. Skolēns nav norādījis lineāla un termometra mērapjomu. Vēlams pie
darba piederumiem norādīt ierīces, kas nepieciešamas hipotēzes pārbaudei, tātad lineāls 40 cm
vai mērlenta 2 m un termometrs līdz 100oC. Citas ierīces var uzskaitīt, nenorādot to mērapjomus.
Nepieciešams norādīt arī termometra un lineāla iedaļas vērtību.
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Vērtējums – 1 punkts.
Komentārs vērtējumam. Darba gaitu vēlams rakstīt pa soļiem. Darba gaitā jānorāda, kā un ar ko
mērīs neatkarīgo un atkarīgo lielumu, kā tos mainīs, lai atkārtotu mērījumus. Tāpat arī jānorāda,
kā turēs nemainīgus konstantos lielumus.

Vērtējums – 2 punkti
Komentārs vērtējumam. 7.sadaļā "Datu ieguve un reģistrēšana" skolēns izveido tabulu lielumu
reģistrēšanai, paredz atbilstošu nosaukumu, apzīmējumus un mērvienības. Konkrētais skolēns
datu tabulu ir izveidojis nākamajā solī. Tā kā datu tabula satur visus vajadzīgos mainīgos
lielumus (temperatūra, garums un tilpums) un konstantes (caurulītes garums), tad vērtējums ir
maksimālais – 2 punkti.
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Vērtējums – 2 punkti.
Komentārs vērtējumam. Skolēns ir reģistrējis datus paša izveidotajā tabulā, tāpēc vērtējums ir
maksimālais. Skolēns paskaidrojumus ir pierakstījis 7.sadaļā – norādījis, ka mērītā ūdens
temperatūra ir vienāda ar gaisa temperatūru caurulītē, ir paskaidrojis, ka mēra ūdens staba
garumu caurulītē, bet pēc tam aprēķina gaisa staba garumu. Skolēns arī norādījis, ka gaisa staba
garums ir tieši proporcionāls gaisa tilpumam caurulītē.

Vērtējums – 2 punkti.
Komentārs vērtējumam. Skolēns ir parādījis, kā aprēķina gaisa staba garumu caurulītē. Grafika
asis ir graduētas, lielumi pie asīm ir pierakstīti, arī mērvienības ir pierakstītas. Ir atsevišķas
nelielas nepilnības – trūkst grafika nosaukuma, nevienmērīgi graduēta temperatūras ass – sākas ar
"44", bet nākamais ir "50".
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Vērtējums – 1 punkts.
Komentārs vērtējumam. Skolēns daļēji atklāj likumsakarību "samazinoties gaisa temperatūrai,
samazinās gaisa staba tilpums". Tomēr skolēns nav norādījis, ka spiediens šajā eksperimentā
nemainās.

Vērtējums – 2 punkti.
Komentārs vērtējumam. Skolēns ir norādījis eksperimenta nepilnības – "lineāla īsais
mērapjoms". Ir norādījis arī citas eksperimenta veikšanas grūtības. Skolēns ir norādījis, kā var
uzlabot eksperimentu.
Skolēns nepietiekami analizējis kļūdu cēloņus.

Vērtējums – 2 punkti.
Komentārs vērtējumam. Skolēns ir formulējis secinājumus atbilstoši hipotēzei. Secinājumos ir
dažas neprecizitātes – nav norādījumu par spiediena maiņu.
Skolēna kopējais vērtējums
Eksperimentālās prasmes skolotājs novērtēja ar 4 punktiem.
Darba apraksta vērtējums 4 + 6 + 5 = 15 punkti (no 18 iespējamiem).
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