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Eksperiments



Skolēnu sasniegumu līmeĦi

• Skolēni vēro demonstrējumu.

• Skolēni izmanto iekārtas piederumus skolotāja vadībā.

• Skolēni patstāvīgi strādā pēc darba gaitas apraksta,
izmantojot vielu, piederumu un instrumentu komplektu.

• Skolēni gan patstāvīgi, gan pēc apraksta izveido 
eksperimentālo iekārtu, pazīst un izvēlas eksperimenta 
veikšanai nepieciešamos resursus.



Rezultātu apstrāde

• kvalitat īvo datu salīdzināšana un apkopošana (sugu 
noteikšana pēc organisma pazīmēm, pazīmju 
salīdzināšana un apkopošana uzvedības veida 
noteikšanai, u.c.);

• aritm ētiskā vidējā aprēėināšana;

• diagrammas veidošana;

• grafika veidošana;

• standartnovirzes aprēėināšana;

• pakāpenības princips datu reăistrēšanas un apstrādes 
mācīšanā.



Tabulas veidošanas pamati un mērvienību 
izvēle



Elodejas šūnu hloroplastu kustības ātrums 50
mikrometru gara att āluma pārvietošanās laikā

Nr. p.k. Pārvietošan
ās laiks, s 
±±±± 0,1 s

Pārvietošanās 
ātrums, µµµµm/s 

1. 10,0 5,0

2. 10,0 5,0

3. 15,0 3,3

Aritmētiskais 
vidējais

11,7 4,3

Standartnovirze 1,0



Aritmētiskā vidējā un standartnovirzes 
aprēķināšana



Grafika veidošana

Neatkarīgais lielums
(parametrs)

Atkarīgais lielums
(parametrs)



Diagrammas veidošana

Atkarīgais lielums
(parametrs)

Neatkarīgais lielums
(parametrs)



Pakāpenības princips datu reăistrēšanas un
apstrādes mācīšanā

• Darba lapā dotajā tabulā ieraksta nomērīto rezultātu.

• Darba lapā dotajā vietā ieraksta pēc dotā parauga (formulas)
aprēķināto rezultātu.

• Skolotājs māca atsevišķus datu reģistrēšanas un apstrādes 
principus.

• Patstāvīgi izveido tabulu, uzraksta tabulas nosaukumu,
pieraksta nepieciešamos kolonnu nosaukumus, mērvienības, 
u.c.



Sensoru un datorprogrammu veidi

Inform ācija par sensoriem tīmekĜa resursos.



1. – statīvā iestiprināts spiediena sensors; 2. – krāns; 3. – šĜirce; 4. -
datu savācējs; 5. – spiediena sensora un datu savācēja savienošanas 
kontakts; 6. datu savācēja kontakts pievienošanai pie strāvas; 7. –
datora usb kontakts datu savācēja pievienošanai; 8. – datu savācēja 
kontakts usb vada pievienošanai, 9. – datorprogrammas Logger Pro
monitorā redzamā funkcionālo pogu rinda;10. – spiediena sensora 
iegūto datu demonstrēšana reālā laikā; 11. – spiediena sensora 
reăistrējamo datu tabula; 12.  – spiediena sensora reăistrējamo datu 
grafiks.



Spiediena
sensors



Tabula



Darba gaita
1. Pieslēdz sensoru datu pārnešanas kabelim
2. Uzliek manšeti
3. Pieslēdz sensoru manšetei
4. Aktivē datorprogrammu “Logger Pro”
5. Uzpumpē manšeti līdz monitorā redzams 

maksimālais spiediens
6. Aktivē taustiņu “Systolic mm Hg”

Asinsspiediena
sensors





Gaismas sensors



Darba gaita
1. Pieslēdz sensoru datu 

pārnešanas kabelim
2. Sensora slēdzi pārslēdz 

mērīšanas diapazonā no 0-
600 lux

3. Aktivē datorprogrammu
“Logger Pro”



SkābekĜa koncentrācijassensors



Darba gaita
1. Pieslēdz sensoru datu 

pārnešanas kabelim
2. Aktivē datorprogrammu

“Logger Pro”
3. Sagaida kamēr stabilizējas 

sensora rādījumi.
4. CO2 koncentrācija parasti 

ir apmēram 400 ppm un O2
koncentrācija - 21%.

5. Sensoriem parasti 
visaugstākā nomērāmā
CO2 koncentrācija ir 4000
ppm.

6. Pievieno sensoru pudelei
un noslēdz.

7. Šķidruma līmenis nedrīkst 
sasniegt sensoru.



Jāielej komplektā esošajā
pudelē vai stikla kolbā
rauga suspensija. (2 g
sausā rauga un 2 g
cukura izšėīdināti 50 ml
ūdens).

CO2 sensors sagatavots pieslēgšanai
pie datora.
1. - CO2 sensors;2. - datu savācējs; 3. -
sensora vads pieslēgts pie datu 
savācēja; 4. - usb vads pieslēgts pie
datu savācēja; 5. - usb kontakts 
pievienošanai pie datora; 6. - datu 
savācēja elektrības vads; 7. – pudele ar 
rauga suspensiju; 8. - – spiediena 
sensora iegūto datu demonstrēšana 
reālā laikā; 9. – datorprogrammas
Logger Pro monitorā redzamā
funkcionālo pogu rinda; 10. -
spiediena sensora reăistrējamo datu 
grafiks; 11. - spiediena sensora 
reăistrējamo datu tabula





EKG sensors






