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Materiały: 

 Prezentacja zawierająca podstawowe informacje potrzebne przy realizacji projektu  

i opis poszczególnych kroków (Guzy_na_globusie.pptx); 

 Instrukcja wykonania ćwiczenia (Guzy_na_globusie-instrukcja.pptx); 

 Karty pracy (Poglądy na kształt Ziemi - karta pracy.docx). 

 

Opis idei: 

Projekt łączy zagadnienia z geografii i fizyki. Uczniowie dowiedzą się co się kryje pod 
pojęciem geoidy oraz zapoznają się z podstawami grawimetrii, czyli nauki zajmującej się 
pomiarami przyspieszenia grawitacyjnego.  

Tradycyjnie na lekcjach pomiar ten samodzielnie dokonywany jest za pomocą 
wahadła matematycznego. Taki pomiar obarczony jest pewną niepewnością. Obecnie 
pomiar przyspieszenia grawitacyjnego w skali całej Ziemi został dokonany poprzez misje 
satelitarne takie jak Grace (Gravity Recovery and Climate Experiment), czy Goce (Gravity 
field and steady-state Ocean Circulation Explorer). Misje te dostarczyły precyzyjnych danych 
dotyczących rozkładu mas pod powierzchnią naszej planety.  

Celem projektu jest nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności posługiwania 
się danymi pochodzącymi z pomiarów satelitarnych i tworzenia na podstawie takich danych 
map izoliniowych. Cele takie wpisują się więc w założenia podstawy programowej kształcenia 
ogólnego z fizyki i geografii w III i IV etapie edukacyjnym. Uczniowie zapoznają się z pojęciem 
przyspieszenia grawitacyjnego, elipsoidy, geoidy (fizyka) oraz odwzorowania 
kartograficznego, metody izoliniowej, triangulacji (geografia). W czasie realizacji projektu 
uczniowie będą musieli wyszukać niezbędne dane (które udostępnia m.in. Niemieckie 
Centrum Nauk o Ziemi z Poczdamu), dokonać ich analizy i interpretacji, przeprowadzić 
doświadczenia i obserwacje, a następnie sformułować wnioski i wykorzystać dane  
w praktyce. 
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Cele ogólne: 

 rozbudzanie wśród uczniów ciekawości 
poznawczej, 

 wzmacnianie u uczniów wiary we własne siły, 
swoje możliwości, 

 zachęcenie uczniów do samodzielnego 
zdobywania wiedzy, 

 kształtowanie umiejętności poszukiwania różnych 
źródeł informacji i ich selekcji, 

 kształtowanie świadomości powiązania fizyki  
z innymi dziedzinami nauki, 

 kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy 
o charakterze naukowym do identyfikowania  
i rozwiązywania problemów, 

 kształtowanie dociekliwości,  wytrwałości 
i systematyczności, 

 kształtowanie umiejętności sprawnego 
posługiwania się nowoczesnymi technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi, 

 nabycie umiejętności opracowania wyników 
statystycznych, 

 wdrażanie umiejętności pracy w grupach oraz 
ukazanie pozytywnych aspektów takiej pracy. 

 
Cele szczegółowe: 

 wyznaczanie wartości przyspieszenia 
grawitacyjnego Ziemi, 

 zapoznanie z podstawami grawimetrii satelitarnej  
i wykorzystaniem satelitów do badania pola 
grawitacyjnego Ziemi, 

 przeprowadzenie analizy  zmian wartości 
przyspieszenia grawitacyjnego na Ziemi   
z wykorzystaniem danych satelitarnych, 

 badanie czasowych zmian pola grawitacyjnego 
Ziemi  (długookresowe zmiany poziomu oceanów, 
ruch prądów oceanicznych, zmiany gęstości 
płaszcza i litosfery), 

 stworzenie modelu geoidy. 
 

 

 

 

 

Cele z odniesieniem do podstawy 
programowej fizyki 

Grawitacja 
uczeń: rysuje linie pola grawitacyjnego, rozróżnia 

pole jednorodne od pola centralnego, 
oblicza wartość i kierunek pola grawitacyjnego  

na zewnątrz ciała sferycznie symetrycznego, 
wyprowadza związek między przyspieszeniem 

grawitacyjnym na powierzchni planety a jej masą  
i promieniem 

Wymagania doświadczalne 
uczeń: wyznaczanie wartości przyspieszenia 

ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego 
 

Cele z odniesieniem do innych przedmiotów 
Geografia 

mapa: 
umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania 

się mapą, uczeń wykazuje znaczenie skali mapy  
w przedstawianiu różnych informacji 

geograficznych  
na mapie, posługuje się skalą mapy  
do obliczenia odległości w terenie 

odczytuje z map informacje przedstawione  
za pomocą różnych metod kartograficznych, 
dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania 

określonych informacji geograficznych, 
określa położenie geograficzne oraz 

matematyczno-geograficzne punktów  
i obszarów na mapie, 

analizuje i interpretuje treści map ogólno-
geograficznych, tematycznych, turystycznych 

Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa: 
uczeń podaje główne cechy kształtu i 

wymiarów Ziemi, odczytuje współrzędne 
geograficzne na globusie 

Informatyka 
wykorzystywanie komputera oraz 

programów i gier edukacyjnych  
do poszerzania wiedzy  

z różnych dziedzin, 
uczeń: opracowuje indywidualne i zespołowe 

projekty przedmiotowe i między 
przedmiotowe z wykorzystaniem metod  

i narzędzi informatyki, 
korzysta z zasobów edukacyjnych 

udostępnianych na portalach przeznaczonych  
do kształcenia na odległość 

 
   


