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nie tylko na matematyce
Wśród wielu programów komputerowych wykorzystywanych w procesie
kształcenia na szczególną uwagę zasługują programy do projektowania
arkuszy kalkulacyjnych. Programy te mogą znaleźć zastosowanie nie tylko na
zajęciach informatycznych (informatyce lub zajęciach komputerowych), ale
również na zajęciach niemalże każdego przedmiotu.
Arkusze kalkulacyjne zyskały swoją popularności dzięki zastosowaniu specyficznej konstrukcji części edycyjnej podzielonej na kolumny, wiersze, a w efekcie na komórki, do których
można wprowadzać: liczby, teksty i formuły. Te
ostatnie umożliwiają nam wykonywanie wszelkich działań z użyciem zarówno operatorów
arytmetycznych, jak i dziesiątek podstawowych
i specjalistycznych funkcji.Właśnie za pomocą
tych programów, dzięki tak opracowanej strukturze,można:
tXZLPOBʉ PCMJD[FOJB NBUFNBUZD[OF  ĕ[ZD[OF
lub chemiczne,
t[BQSF[FOUPXBʉXڀGPSNJFUBCFMBSZD[OFKMVCHSBficznej dane wynikające z obserwacji lub wykonywanych doświadczeń na lekcjach biologii,
chemii lub fizyki,
tUXPS[Zʉ [FTUBXJFOJB CJPHSBĕD[OF MVC XZEBrzeń historycznych,
tQSF[FOUPXBʉUBCFMBSZD[OJFMVCHSBĕD[OJFEBOF
geograficzne, etnograficzne lub atmosferyczne,
tUXPS[Zʉ[FTUBXJFOJBXZOJLØXSP[HSZXFLTQPStowych, konkursów przedmiotowych.
Podczas zajęć informatycznych można wykorzystać wymienione możliwości, kształtując
umiejętności stosowania arkuszy kalkulacyjnych
do rozwiązywania różnych problemów, powiązanych tematycznie z innymi przedmiotami. Analiza treści kształcenia w przedmiotach występujących na tym samym poziomie edukacyjnym
może zaowocować tworzeniem interdyscyplinarnych projektów dla uczniów. Wybrane treści
kształcenia z różnych przedmiotów należy więc
połączyć w jeden projekt. Tematyka tych projektów możedotyczyć m.in.:
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B inwentaryzacji najstarszych drzew w parku
położonego niedaleko szkoły. Do wykonania niezbędnych obliczeń należy zastosować
matematyczne twierdzenia. Do rozpoznania
gatunków wiedzę z zakresu biologii,
C obserwacji warunków atmosferycznych, tworzenia tabel i wykresów temperatur, ciśnienia
barycznego, itp.,
Projekt, który zostanie opisany w tym artykule połączy wiedzę matematyczną z edukacją
regionalną i być może z historią. Elementem integrującym są narzędzia technologii informacyjnej, zwłaszcza arkusz kalkulacyjny.
Tytuł projektu: Otaczające budynki mówią
o historii i tradycjach naszegoregionu
Projekt wykonują zespoły złożone z 3 do 4
uczniów. Zadaniem każdego zespołu jest wybranie ciekawego w okolicy szkoły, budynku,
dla którego należy:
tXZLPOBʉEPLVNFOUBDKʒGPUPHSBĕD[Oʇ
tXZLPOBʉSZTVOFLXZCSBOFHPCVEZOLV
t[FCSBʉ JOGPSNBDKʒ OB ڀUFNBU KFHP IJTUPSJJ  U[O
kiedy został wybudowany, jakie było jego przeznaczenie, z jakimi ciekawymi wydarzeniami
był związany,
tPLSFʯMJʉKFHPHFPHSBĕD[OFQPP˃FOJFPSB[QPEstawowe wymiary; do określenia wysokości należy wykorzystać twierdzenie Talesa lub własności trójkątów podobnych.
t[FCSBʉ XT[ZTULJF JOGPSNBDKF J ڀPCMJD[FOJB XF
wspólnym dla wszystkich zespołów arkuszu kalkulacyjnym,
tQS[ZHPUPXBʉ QSF[FOUBDKʒ OB ڀUFNBU XZCSBOFgo budynku.
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Łatwo się przekonać, że projekt integruje 5 przedmiotów:
matematykę, historię, informatykę, geografię i plastykę z edukacją regionalną. Warto zauważyć, że każdemu etapowi prac
towarzyszy wykorzystanie technologii informacyjnej:
tXZLPOBOJFGPUPHSBĕJDZGSPXZDIJڀJDIPCSØCLBEPQSF[FOUBDKJ
t[FTUBXJFOJFEBOZDIXڀBSLVT[VLBMLVMBDZKOZN
tOBHSBOJFXZXJBEØXOBڀUFNBUIJTUPSJJCVEZOLØX
tQS[ZHPUPXBOJF QSF[FOUBDKJ NVMUJNFEJBMOFK OB ڀUFNBU XZCSBnego budynku.
Szczególnie ważną pracą w tym projekcie jest wykonanie
niezbędnych pomiarów i obliczeń z wykorzystaniem arkusza
kalkulacyjnego. Do pomiaru wysokości budynku można wykorzystać znane naszym uczniom własności figur podobnych
lub twierdzenie Talesa. W tym celu można postępować zgodnie
z następującym algorytmem:
B jedna z osób zespołu ustawia się, trzymając w ręku miarkę,
w określonej (zmierzonej, np. krokami) odległości od wybranego budynku,
C dalej w linii prostej, w znacznie krótszej odległości należy
ustawić orientacyjny przedmiot (kamień, pień drzewa, itp.)
D kolejna osoba z zespołu wykonuje fotografię, w ten sposób,
aby były na niej widoczne: budynek, osoba z miarką i orientacyjny punkt,
E wykonane zdjęcie należy odczytać w dowolnym edytorze
graficznym, a następnie dorysować prostą łączącą najwyższy punkt budynku ze znacznikiem; prosta ta przetnie miarkę na zdjęciu w określonym punkcie. Odczytana na miarce
wielkość jest wysokością p, niezbędną do określenia rzeczywistej wysokości budynku.

X rys. 2

Celowo, nie został do tej pory nazwany program, w którym jest
wykonywany projekt. Taką tabelę i zaproponowane obliczenia
można wykonać w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym. Różnią
się one między sobą najczęściej miejscem usytuowania funkcji
w interfejsie użytkownika programu. Najważniejsza jest wiedza
na temat możliwości programu, nie zaś w który przycisk paska
narzędzi lub wstążki należy kliknąć.
Tabela powinna być przygotowana w sposób, niebudzący wątpliwości, w które komórki należy wpisywać poszczególne dane,
a w które formuły. Duże znaczenia ma więc sposób sformatowania tabeli. Mimo, że wiele programów ma gotowe szablony
lub wzorce tabel.
Proponuję jednak samodzielne przygotowanie tabeli, według
własnej koncepcji graficznej. Projektując tabelę do omawianego
zadania należy zwrócić uwagę na następujące czynności.
B Zaplanowanie, rozplanowaniei pogrupowanietypów informacji. Na przykład: szerokość i długość geograficzna budynku zostały wpisane do sąsiednich komórek, a nad nimi
scalono dwie komórki, wstawiając wspólny dla nich opis
typu danych: Dane geograficzne.

X rys. 3
X rys. 1

Po wykonaniu wszystkich pomiarów warto jest zaprojektować
tabelę w arkuszu kalkulacyjnym. Zostaną w nim odnotowane
wszystkie zebrane informacje i pomiary oraz wykonane niezbędne obliczenia. Tabela, która zostanie przygotowana do wypełnienia danymi, zebranymi przez wszystkie zespoły, może wyglądać następująco.

C Zaprojektowanie kolorystyki wierszy nagłówkowych, aby
odróżniały się od pozostałej części tabeli. Dla wierszy nagłówkowych w zadaniu zastosowano: wypełnienie gradientem oraz białą i pogrubioną czcionkę.
D Zaprojektowanie obramowania poszczególnych komórek
tabeli (tylko tej części arkusza, w której zostaną wpisane dane i wykonane obliczenia). Womawianym zadaniu poszczególne komórki zostały otoczone linią ciągłą

8

Multimedia
X rys. 4

X rys. 6

E Wykonanie numeracji poszczególnych budynków za pomocą serii danych. W omawianym zadaniu zastosowano numerację od 1 do 15 – w każdej następnej komórce numer rośnie
o 1. Aby wypełnić kolejne komórki arkusza kalkulacyjnego
serią danych (w przypadku zadania – liczbami od 1 do 15)
należy do pierwszej komórki wpisać liczbę, 1 a następnie,
przy wciśniętym klawiszu Ctrl przeciągnąć uchwyt komórki
do określonej lokalizacji.

Działanie skopiowanych formuł spowodował uzyskanie wyników
z różną liczbą cyfr dziesiętnych po przecinku. Aby zaokrąglić te
wielkości warto wykorzystać sposób formatowania liczb dziesiętnych do określonej liczby cyfr po przecinku, np. dwóch.

F Wstawienie nad tabelą tytułu – informacji czego dotyczą dane. Dla
tytułu zamieszczonego w omawianym przykładzie scalono wszystkie
komórki nad tabelą i wyśrodkowano w nich tekst

X rys. 5

Po wprowadzeniu danych do tabeli należy zaprojektować formuły. W prezentowanym przykładzie jest to formuła
obliczająca wysokość budynku. Wykorzystując proporcje przedstawione na
rysunku można wyliczyć, że wysokość
h=p(a+b)/b. W arkuszu kalkulacyjnym
wielkości: a, b, p należy zamienić na adresy komórek, w których są umieszczone
te dane. Dla pierwszego wiersza z danymi formuła obliczająca wysokość budynku jest następująca: =L6*(J6+K6)/K6.
W formule zastosowano adresowanie
względne. Dzięki niemu komórkę M6
można przekopiować do pozostałych 14
komórek, zapewniając właściwe zmiany
adresów komórek wpisanych do formuły.
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X rys. 7

Po wypełnieniu tabeli niezbędnymi danymi i wykonaniu obliczeń
staje się ona dla nas źródłem kolejnych ćwiczeń. Można w niej
wszystkie budynki poukładać według określonego porządku, np.
według daty zakończenia ich budowy. Taki proces porządkowania
danych w arkuszu nazywa się sortowaniem. Może on się odbywać
na kilku poziomach, tzn. jeżeli w określonych wierszach wartości komórek, według których zostało przeprowadzone sortowanie, są takie same, warto wprowadzić kolejny poziom sortowania
tych wierszy.Aby nie została posortowana numeracja wierszy należy do sortowania zaznaczyć całą tabelę bez kolumny, w której ta
numeracja występuje.
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X rys. 8

Ostatnim etapem prac z arkuszem kalkulacyjnym w tym zadaniu może być wykonanie wykresów interpretujących dane
w tabeli. Należy tylko zdecydować się, które dane będą na nim
prezentowane i wybrać typ wykresu. W przypadku wykresu
pokazującego wysokości budynków należy zaznaczyć tylko te
fragmenty tabeli, które będą pokazywane na wykresie. Rozłączne elementy tabeli zaznacza się przy wciśniętym klawiszu Ctrl.

X rys. 9

Po zaznaczeniu odpowiedniego bloku komórek wystarczy wydać
polecenie wstawiania określonego typu wykresu. W tym przypadku jest to wykres kolumnowy.
Wykonana tabela nie jest konstrukcją zamkniętą. Zawsze istnieje
możliwość jej modyfikowania, wprowadzania kolejnych danych
i wykonywania nowych obliczeń,np. kubatury lub powierzchni
podstawy budynku, a następnie wykonywania nowych wykresów.
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