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Przyjęta przez Zarząd Główny PTF uchwałą w dniu 16.06.2018 r. 

Pełny tekst Rekomendacji dostępny jest na stronie www PTF  

zakładka  Edukacja: www.PTF.net.pl/programy/edukacja/rekomendacja

Rekomendacja
Polskiego Towarzystwa Fizycznego

dotycząca nauczania

o opracowywaniu wyników pomiarów

w szkołach

Rekomendację opracował zespół w składzie:

Jan Grabski  – Politechnika Warszawska
Andrzej Majhofer  – Uniwersytet Warszawski
Tadeusz M.Molenda  – Uniwersytet Szczeciński
Jan Mostowski  – Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Włodzimierz Natorf  – IX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
Andrzej Zięba  – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
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Z preambuły: 

Polskie Towarzystwo Fizyczne zwraca się do nauczycieli fizyki szkół wszystkich

szczebli, autorów i recenzentów materiałów dydaktycznych, programów

nauczania oraz innych osób mających bezpośredni czy pośredni wpływ na

kształcenie w zakresie fizyki w polskich szkołach o zaakceptowanie

i przestrzeganie w codziennej praktyce opisanych niżej zaleceń. Dotyczą one

nauczania o opracowywaniu wyników pomiarów, ze szczególnym uwzględnie-

niem problematyki niepewności wyniku pomiaru. Opracowanie tych zaleceń

jest podyktowane troską o poziom nauczania fizyki w szkołach oraz chęcią

uniknięcia elementów nadmiernie trudnych i przez to nieatrakcyjnych dla

uczniów. Równie ważna jest potrzeba zapewnienia wszystkim uczniom

elementarnego rozeznania i zasobu wiadomości w zakresie pomiaru i jego

niepewności, będącego jednym z aspektów ogólnego wykształcenia,

przydatnego w dalszym kształceniu i w życiu codziennym. Uczniom zaś

zainteresowanym naukami przyrodniczymi i technicznymi należy zapewnić

odpowiednie przygotowanie do uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych na

wyższych uczelniach.
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Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM)

www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_E.pdf

Międzynarodowa Konwencja Oceny Niepewności Pomiaru GUM
Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO, Switzerland 1995

Przewodnik jest obecnie bezpłatnie dostępny na portalu BIPM, w formie interaktywnego pliku pdf

Wyrażanie niepewności pomiaru: Przewodnik. Główny Urząd Miar, Warszawa 1999

The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty, http://physics.nist.gov/cuu
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Chociaż Przewodnik GUM podaje schemat szacowania niepewności, 

to nie może on zastąpić 

krytycznego myślenia, 
uczciwości intelektualnej 

i zawodowych umiejętności. 

Obliczanie niepewności nie jest 

ani zadaniem rutynowym, 

ani zadaniem czysto matematycznym. 

Zależy ono od szczegółowej wiedzy 
o naturze wielkości mierzonej i pomiaru. 

Dlatego też jakość i użyteczność niepewności podawanej z wynikiem 

pomiaru w zasadniczy sposób zależy od 
zrozumienia, 

krytycznej analizy 
i rzetelności 

tych, którzy uczestniczą w ocenianiu jej wartości.
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Do sformułowania Rekomendacji

skłoniło nas przekonanie,

- (że) fizyka jest nauką doświadczalną, 

- (więc) szkolny eksperyment fizyczny winien być podstawą 

procesu kształcenia; 

- (że) praca eksperymentalna powinna być dla uczniów atrakcyjna, 

- (pod warunkiem jednak, że) doświadczenia będą ciekawe, 

- (zaś) opracowanie i prezentacja ich wyników nie będą dla uczniów

zbyt trudne i uciążliwe; 

- (oraz że) rozbudowana analiza niepewności pomiarowych bywa 

dla wielu uczniów barierą nie do pokonania.
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Co znalazło się w Rekomendacji?

1. Wsparcie nauczania o analizie i prezentacji wyników pomiarów, 

w tym o niepewności pomiarowej.  

2. Propozycja sformułowania szkolnego odpowiednika

Przewodnika GUM 1:

- z odpowiednimi skrótami, 

- z dopuszczalnymi, niezbędnymi uproszczeniami i przybliżeniami,

- z właściwym nazewnictwem,  

- z zachowaniem odniesień do współczesnej praktyki naukowej,

- ze wskazaniem niewłaściwych rozwiązań i interpretacji,

stosowanych w szkolnictwie. 

1 Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO, Switzerland 1993, 1995, 

online 1998, 2000:   http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_E.pdf
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Co znalazło się w Rekomendacji?

3. Próba osiągnięcia jednolitego stanowiska w sprawie

maksymalnych wymagań wobec uczniów: 

- w podstawach programowych i programach nauczania, 

- w podręcznikach i innych materiałach dydaktycznych, 

- w sylabusach i arkuszach egzaminacyjnych. 

4. Wskazanie kierunków i pomysłów dla kształcenia czynnych

nauczycieli fizyki oraz studentów kierunków nauczycielskich. 
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Przyjęto najprostszą, dwuetapową, wersję struktury nauczania fizyki w szkole: 

Poziom I 
wiek ok. 12-16 lat; pierwszy kontakt z fizyką jako przedmiotem szkolnym; kształcenie 
typu podstawowego, powszechne i jednolite.  

Poziom II
wiek ok. 15-20 lat; ostatni kontakt z fizyką szkolną; silnie zróżnicowane nauczanie. 

Poziom IIa
kształcenie typu podstawowego; 
większość młodzieży; dla dużej części bez 
dalszego kontaktu z fizyką-nauką. 

Poziom IIb
kształcenie typu rozszerzonego; 

niewielka część młodzieży; raczej 

nieostatni kontakt z fizyką-nauką. 

Rekomendacja
a struktura nauczania

oraz całe spektrum opcji, wariantów, profili, 
specjalności, itp. pomiędzy tymi poziomami.
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Zagadnienie Poziom
I IIa IIb

Pojedynczy pomiar wielkości fizycznej: 

- rozdzielczość przyrządu, prezentacja wyniku + + +

- operowanie niepewnością pomiarową + + +

- dokładność przyrządu, niepewność graniczna +

Seria pomiarów wielkości fizycznej: 

- średnia arytmetyczna, szacowanie jej niepewności + +

- obliczanie niepewności standardowej, operowanie nią +

Wielkość fizyczna mierzona pośrednio: 

- wyznaczanie wielkości + + +

- obliczanie niepewności +

Zależność pomiędzy wielkościami fizycznymi: 

- tabela, analiza monotoniczności + + +

- wykres, dopasowanie funkcji liniowej + +

- odcinki niepewności, zależności nieliniowe +

Schemat propozycji ograniczeń w Rekomendacji
Sytuacje eksperymentalne, z jakimi może spotkać się uczeń w szkole zostały ujęte 

w postaci czterech zagadnień, przedstawionych w tabeli

Zawarty w tabeli podział zagadnień jest, siłą rzeczy, zgrubny. W Rekomendacji zawarliśmy szczegółowy wykaz i opis 
umiejętności, które naszym zdaniem należałoby uznać za maksymalne w obrębie każdego zagadnienia.

10
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Rekomendacja zawiera także zalecenia negatywne 

Dotyczą one: 

- zagadnień, których omawianie uznano za nadmiarowe w stosunku do możliwości 
percepcyjnych uczniów lub potrzeb nauczania fizyki na poszczególnych poziomach; 

- nieodpowiedniego nazewnictwa; 

- rozwiązań dydaktycznych, które w szkolnej praktyce, w podręcznikach i innych 
materiałach często bywają niewłaściwe czy wręcz zawierają błędy; 

- metod postępowania niestosowanych we współczesnej nauce. 

Czego nie ma w Rekomendacji?

Z wyboru nie umieszczono w niej:

- propozycji uzupełnienia jakiejkolwiek podstawy programowej; 

- struktury charakterystycznej dla programu nauczania, z gradacją oczekiwań wobec 
uczniów (opisane zalecenia odpowiadają na ogół oczekiwaniom na najwyższą ocenę 
szkolną); 

- zbioru wskazówek dydaktycznych z zakresu pracy laboratoryjnej w szkole. 
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Wybrane pojęcia z Przewodnika GUM (…) - Niepewność pomiaru

x0

x

x0 - u(x) x0 + u(x)

x0 - Δx x0 + Δx
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niepewność (pomiaru)
(w szerokim znaczeniu oznacza wątpliwość co do wartości wyniku pomiaru, z ang. uncertainty)

parametr, związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, 

które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej.

Ozn.: u lub u(x) lub u(określenie słowne) np. u(stężenie NaCl)

Niepewność pomiaru bezpośredniego  
Podstawowym jest niepewność standardowa – oszacowanie odchylenia standardowego 

Niepewność graniczna  (błąd graniczny dopuszczalny – termin uznawany prawnie w PL)

Wartość Δx taka, że wartość rzeczywista x0 znajduje się na pewno w przedziale x0  Δx 

otaczającym wynik pomiaru xi (x0 – Δx  <  xi <  x0 + Δx)
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W Przewodniku GUM przywiązuje się dużą wagę do rozróżnienia pomiędzy 
terminami "błąd" i "niepewność".
Nie są one synonimami, ale reprezentują całkiem różne pojęcia. Nie powinny 
być zatem mieszane z sobą i niewłaściwie używane.

Niepewność wyniku pomiaru obrazuje brak dokładnej znajomości wartości 
wielkości mierzonej.

Błąd jest pojęciem idealizowanym i błędy nie mogą być znane dokładnie.
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Tradycyjnie przyjmuje się, że błąd ma dwie składowe:
składową przypadkową i składową systematyczną. 
Przypisane są im dwa rodzaje niepewności: 

standardowa
i graniczna jako miara błędu systematycznego.

Kategorie te odnoszą się do niepewności i nie są czymś zastępczym
dla słów "przypadkowy" i "systematyczny". 
Błąd systematyczny również można charakteryzować przy pomocy 
niepewności standardowej (nowość w konwencji GUM).
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z Przewodnika GUM (…) 

Metoda obliczania niepewności realizowana drogą analizy statystycznej 
serii obserwacji (metoda typu A obliczania niepewności).

Metoda obliczania niepewności realizowana innymi sposobami niż analiza 
serii obserwacji (metoda typu B obliczania niepewności).

Łączna nazwa dla wszystkich metod nie będących statystyczną analizą 
pomiaru powtarzanego.

XIX SOKDF, 24-26.09.2019 r., Wydz. PPT PWr, Wrocław, środa – sesja 1, T. Molenda, IF US.

Istotna (druga) nowość konwencji GUM
wprowadzenie pojęcia dwóch metod wyznaczania niepewności 

Rodzaj błędu Niepewność Sposób wyznaczania

przypadkowy standardowa
Metoda typu A
Metoda typu B

systematyczny
graniczna

standardowa
Metoda typu B

Tabela (za A. Zięba – PF 1/2017). Uproszczona relacja między rodzajem błędu, 
rodzajem charakteryzującej ten błąd niepewności i sposobem jej wyznaczenia
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Celem klasyfikacji metod obliczania na typ A i typ B jest wskazanie dwóch 

różnych sposobów obliczania składowych niepewności i ułatwienie rozważań.

Celem klasyfikacji nie jest wskazywanie różnic w naturze składowych 

obliczanych różnymi metodami.

Oba typy obliczania są oparte na rozkładach prawdopodobieństwa, 

a składowe niepewności obliczone zarówno jedną jak i drugą metodą są 

określane w kategoriach wariancji lub odchyleń standardowych.
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NIEPEWNOŚĆ CAŁKOWITA

W przypadku gdy występują obydwa typy niepewności równocześnie wyznaczamy 

STANDARDOWĄ NIEPEWNOŚĆ CAŁKOWITĄ wykorzystując prawo propagacji 

niepewności

gdzie:
uc(x) – niepewność całkowita,

uA(x) – niepewność obliczona z rozrzutu statystycznego 
serii wyników pomiarów (niepewność standardową typu A),

uB(x) – niepewność obliczona inną drogą niż z rozrzutu wyników
(niepewność standardowa typu B).

XIX SOKDF, 24-26.09.2019 r., Wydz. PPT PWr, Wrocław, środa – sesja 1, T. Molenda, IF US
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Prawo propagacji niepewności w powyższej formie (tzw. suma geometryczna) 
wynika z prawa propagacji wariancji. 
Powyższy wzór zakłada, że czynniki odpowiedzialne za oba typy niepewności są od 
siebie niezależne. 
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Niepewność pomiaru
niepewność graniczna Δx

Rozdzielczość przyrządu Δx

Pomiar jednokrotny

l = 14,3 cm, Δl = 0,1 cm

l = (14,3  0,1) cm

m = 108,7 g, Δm = 0,1 g

m = (108,7  0,1) g
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Powtarzamy pomiary

2 razy: 108,7 i 108,7

lub 3 razy: 108,7; 108,6 i 108,7

Niepewność pomiaru
niepewność standardowa u(x)

Niepewność graniczna Δx

Powtórzenie, można zmienić „0”

3
)(

x
xux




m = 108,7 g, u(m) = 0,05 g

5,0lub6,058,0577,0
3

1


l = 14,3 cm, u(l) = 0,05 mm
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OCENA  NIEPEWNOŚCI  TYPU  A  W  POMIARACH  BEZPOŚREDNICH

n

x

x

n

i

i
 1

2.  najlepszym (w wielu przypadkach) osiągalnym

oszacowaniem wartości jest średnia arytmetyczna:

Względna niepewność s(x) jest mała i wynosi

1. Wykonujemy serię (skończoną) pomiarów

3. Niepewność standardowa pojedynczego pomiaru u(x) 

(tzw. odchylenie standardowe 
pojedynczego pomiaru s(x))
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Niepewność zapisujemy z użyciem co najwyżej dwóch cyfr znaczących
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niepewność obliczona z rozrzutu statystycznego 
serii wyników pomiarów
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NIEPEWNOŚĆ  STANDARDOWA CAŁKOWITA

Składowe niepewności pomiaru

np.

niepewność graniczna wynikająca z dokładności przyrządu d x,

niepewność standardowa wynikająca z refleksu eksperymentatora ue(x)

Składowe niepewności otrzymane innymi sposobami 
niż analiza serii obserwacji (metodą typu B), 
obliczana z wykorzystaniem dostępnej wiedzy 

odchylenie standardowe średniej
niepewność standardowa średniej
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Zaleca się obecnie niepewność graniczną specyfikowaną przez producenta 
zamieniać na niepewność standardową wg wzoru  u(x) = x/3.
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Tabela. Wartości                          , czyli stosunku odchylenia standardowego odchylenia 

standardowego eksperymentalnego średniej arytmetycznej n niezależnych obserwacji 

zmiennej x o rozkładzie normalnym do odchylenia standardowego średniej.  
Źródło: Przewodnik GUM.

Liczba obserwacji

n %

2 76 (71)
3 52 (50)
4 42 (41)
5 36 (35)

10 24 (24)
20 16 (16)
30 13 (13)

)()]([ xxs  /
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x

Zalecenie: Obliczenia niepewności pomiaru należy prowadzić nie zaokrąglając – obliczenia 
komputerowe lub zaokrąglając do 3 cyfr znaczących. Na końcu obliczeń podajemy wartość 
niepewności dla 2 cyfr znaczących a w szczególnych przypadkach podajemy jedną cyfrę 
znaczącą. Zaokrąglamy zgodnie z regułami zaokrąglania liczb a nie „zawsze w górę” (tak 
jest w metodzie NKP). 

W tabeli podano wartości dokładne a nie przybliżone 

(wartości w nawiasie obliczone ze wzoru [2(n - 1)]
-1/2

).
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NIEPEWNOŚĆ WIELKOŚCI ZŁOŻONEJ 

prawo przenoszenia niepewności pomiarowej

też: prawo składania niepewności

Algorytm obliczania niepewności u(y) jest rozdzielony na dwa 
kroki.

1. Obliczanie udziałów niepewności ui(y) pochodzących od 
kolejnych zmiennych wejściowych. 

2. Krok drugi to składanie udziałów w celu uzyskania 
niepewności złożonej (suma geometryczna). 

XIX SOKDF, 24-26.09.2019 r., Wydz. PPT PWr, Wrocław, środa – sesja 1, T. Molenda, IF US

Wracając do Rekomendacji PTF (…)
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Ilustracja prawa składania niepewności 

na przykładzie funkcji jednej zmiennej y = f(x)

MEl (metoda elementarna) – wzór numeryczny (różnic skończonych)

XIX SOKDF, 24-26.09.2019 r., Wydz. PPT PWr, Wrocław, środa – sesja 1, T. Molenda IF US
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Prawo składania niepewności dla funkcji 2 zmiennych

Krok pierwszy to obliczenie udziałów niepewności 

analogicznie jak w przypadku jednej zmiennej, co formalnie 

wyrażają wzory: 

)),(()),(()( 2112111
2

1
xxuxfxxuxf=yu --

.))(,())(,()( 2212212
2

1
xuxxfxuxxf=yu --

Krok drugi to obliczenie niepewności złożonej jako sumy 

geometrycznej obydwu udziałów

)()()( 2
2

2
1 yuyuyu 

Wzory powyższe możemy prosto  uogólnić na dowolną liczbę parametrów. 
24XLV Zjazd  PTF, sesja dydaktyczna, 14.09.2019 r. 

Uwaga:  wzór (*) ma miejsce jeśli obie składowe niepewności są niezależne 
(są niezależnymi  zmiennymi losowymi).

(*)



Przy obliczeniach numerycznych, 

stosowaniu arkusza kalkulacyjnego - wpisujemy formułę, 

na ogół korzystamy tylko ze wzoru podstawowego, 

nie dokonujemy jego przekształceń jeśli nie ma potrzeby.

Zaokrągleń dokonujemy dopiero na końcu obliczeń zgodnie z regułami 

zaokrągleń. 

Wartość niepewności podajemy dla 2 cyfr znaczących a w szczególnych 

przypadkach podajemy jedną cyfrę znaczącą. 

Wartość wyniku pomiaru, po obliczeniach,  podajemy zaokrąglając zgodnie 

z zapisem niepewności pomiaru.  

W wielu (prostych) przypadkach funkcyjnych jak

suma, różnica, iloczyn, iloraz itp. korzystamy ze wzorów analitycznych, 

które możemy wyprowadzić. 

XIX SOKDF, 24-26.09.2019 r., Wydz. PPT PWr, Wrocław, środa – sesja 1, T. Molenda, IF US

Szczególne dwa przypadki:
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Prawo składania niepewności dla funkcji 2 zmiennych

Przypadek 1 dla funkcji 2 zmiennych zależność funkcyjna postaci: 

z = ax + by*

gdzie a, b – stałe.

Krok drugi to obliczenie niepewności złożonej jako sumy 

geometrycznej obydwu udziałów

Krok pierwszy – obliczenie udziałów niepewności: 

),(]))(([]))(([
2

1
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2

1
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.)()()()()( 22222

2

2
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* np. suma „długości” (np. długość wahadła matematycznego gdzie wyznaczono długość nitki 

i średnicę kulki), różnica temperatur.
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Przypadek 2 dla funkcji 2 zmiennych w postaci jednomianu: 

z = c x y ,     gdzie c,  ,  – stałe.

Krok drugi to obliczenie niepewności złożonej jako sumy geometrycznej 

obydwu udziałów

Krok pierwszy – obliczenie udziałów niepewności: 

Skorzystamy ze wzoru: 

(1  q)a  1  aq dla   q≪ 1, a - dowolna stała

ponieważ u(x)/x≪ 1,  więc
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Prawo przenoszenia niepewności względnych

Wzór (*) możemy prosto uogólnić na dowolną liczbę parametrów.

Dla przypadku funkcji potęgowej: 

z = c x y , (*)  

gdzie c,  ,  – stałe, 

.
)()()(

22




















y

yu

x

xu

z

zu


Przykład. Wyznaczenie g za pomocą wahadła matematycznego
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W celu uniknięcia niewłaściwego zrozumienia, 
preferuje się podanie wyniku pomiaru w jednej z trzech postaci

Przykład zapisu dla pomiaru rezystancji

1. R = 10,034 56  z (złożoną niepewnością standardową)    u(R) = 0,24 m

lub u(R) = 0,000 24 

2. R = 10,034 56(24)  gdzie liczba w nawiasach jest wartością (złożonej niepewności
standardowej) uc odniesioną do ostatnich cyfr podawanego wyniku

3. R = 10,034 56(0,000 24)  gdzie liczba w nawiasach jest wartością (złożonej

niepewności standardowej) uc odniesioną do ostatnich cyfr podawanego wyniku

Zalecane sposoby zapisu niepewności standardowej

Uwaga: symbol  jest tradycyjnie wykorzystywany do zapisu przedziału ufności, 

a w tym zapisie liczba za znakiem  jest wartością 

niepewności  rozszerzonej

R = (10,034 56  0,000 24) 

XIX SOKDF, 24-26.09.2019 r., Wydz. PPT PWr, Wrocław, środa – sesja 1, T. Molenda IF US.

Uwaga: gdy zachodzi tego potrzeba, podać względną złożoną niepewność standardową 
uc(y)/|y |, | y |0
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Uwagi dotyczące sporządzania wykresów
(patrz np.: www.dydfiz.univ.szczecin.pl/plik/Wykresy_zalecenia.pdf, www.dydfiz.univ.szczecin.pl/plik/Wykres_wExcelu_Przepis.pdf

Wykonanie odręczne (najlepiej na papierze milimetrowym) bądź przy pomocy odpowiedniego programu graficznego.

1. Na każdej z osi wybieramy taki zakres wartości mierzonej wielkości, w którym zostały wykonane pomiary. Nie ma

obowiązku umieszczania na osiach punktów zerowych jeśli nie było w ich sąsiedztwie punktów pomiarowych.

2. Skalę na każdej z osi wybiera się niezależnie, nie muszą być jednakowe. Dążymy do tego, aby wszystkie uzyskane przez

nas punkty pomiarowe zostały umieszczone na rysunku i były rozmieszczone na całej powierzchni rysunku. Skalę na

osiach układu nanosimy w postaci równo oddalonych liczb.

3. Osie wykresu powinny być opisane z informacją uwzględniającą wielkość fizyczną i jej  jednostkę, np. w postaci pary F, N. 

Rysunek powinien być podpisany.

4. Punkty na wykresie muszą być wyraźnie widoczne (np. widoczna kropka). Gdy na jednym wykresie musi być kilka

krzywych, punkty na każdej z nich zaznacza się innym symbolem lub kolorem. Punkty pomiarowe lub krzywe powinny

być podpisane (legenda).

5. Jeśli punkty układają się na linii prostej (w przypadku zależności liniowej): dopasować prostą, odręcznie - najlepiej

korzystając z przezroczystej linijki aby widzieć punkty nad i pod prostą. (Dopasować tak aby w przybliżeniu suma

odległości pkt nad prostą była równa sumie odległości pkt pod prostą.) Jeśli punkty nie układają się na linii prostej

wykreślamy ciągłą krzywą, bez nagłych załamań (nie musi ona przebiegać dokładnie przez wszystkie punkty pomiarowe,

bo są one obarczone niepewnościami).

Nie wolno łączyć punktów pomiarowych linią łamaną!

6. Na wykres nanieść niepewności pomiaru w postaci odcinków lub krzyżyków, tzw. odcinki (krzyżyki) niepewności

o ile są wystarczająco wyraźne.

Uwaga: 

Warunki początkowe (brzegowe) należy traktować jako daną pomiaru. 

Jeśli ustawiamy doświadczenie i mierniki wskazują np. wartość (0, 0) a następnie w doświadczeniu otrzymujemy 

ciąg wartości (x1, y1), (x2, y2), …, (xn, yn) to do ciągu wartości dołączamy wartość (0, 0). 



Rys. Wykres zależności natężenia prądu I od przyłożonego napięcia U dla przewodnika.
Przedstawiono zależności dla kilku długości i połączeń  drutów oporowych. Zaznaczone są „krzyżyki niepewności”
- www.dydfiz.univ.szczecin.pl/plik/Wykres_wExcelu_Przepis.pdf

31

Przykłady

Sposoby oznaczania jednostek i symboli wielkości fizycznych przy osiach układów współrzędnych.
(FOTON 131, Zima 2015 - www.foton.if.uj.edu.pl/documents/12579485/cb289cdc-65ba-4770-8dbf-9685be2f466f)
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Przykład 
Doświadczenie „wyznaczanie ciepła właściwego metalu”
Przyrządy: kubek do napoi gorących z przykrywką, termometr cyfrowy piórowy, 
waga, woda, bryłka metalu (stal), czajnik, lodówka (substancja oziębiająca).

Stan początkowy i końcowy 
woda z kostką metalu

Z wymiany energii na sposób ciepła woda  metal 
od ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej
bilans energetyczny możemy zapisać 
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Oznaczenia: 
Indeks w – woda, m – metal;
mw – masa wody;  mm – masa kostki metalu; 

cw – ciepło właściwe wody;  cm – ciepło właściwe metalu; 

tw – temperatura początkowa wody;  tm – temperatura początkowa metalu; 

tk – temperatura końcowa (wody i kostki metalu);  
tw – zmiana temperatury wody;  tm – przyrost temperatury metalu; 

Uwaga
Przyjęto, że pojemność cieplna kubka do napoi z przykrywką, termometru są do zaniedbania. 
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Tabela pomiarowa

Substancja
Masa 

g

Temperatura 

początkowa, 

°C

Temperatura 

końcowa, 

°C

Zmiana 

temperatury 

°C

Ciepło 

właściwe Względna 

niepewność 

pomiaru

Woda 30,1 65,4 30,1 26,9 4 180

metal 216,2 5,8 30,1 32,7 479

Kkg

J



Δm = 0,1 g, u(m) = 0,05 g; Δt = 1,0 C, u(t) = 0,5 C;

cw = 4180 J/(kg K), cw = 5 J/(kg K), u(cw) = 3 J/(kg K)

Prawo składania niepewności

udziały niepewności
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 6 parametrów

Uwagi: Można trochę uprościć obliczenia traktując różnicę temperatur jako jeden  parametr t. 
Wówczas będzie 5 parametrów. Jednak korzystając z arkusza kalkulacyjnego praktycznie nie zmienia to 
trudności i czasu dla obliczeń. 

Jaka powinna być ilość wody w stosunku do masy bryłki metalu.
Niepewność będzie najmniejsza, gdy temperatura końcowa będzie możliwie najbardziej „odległa” od 
temperatur początkowych, tj. tw  tm. Dlatego dysponując bryłką metalu o danej masie powinniśmy 
dobrać taką ilość wody aby mw/mm  cm/cw. 

Wskazane jest aby, temperatura końcowa była zbliżona do temperatury pokojowej. 
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Uwagi: dot. obliczeń
Dla szczególnych przypadków można skrócić obliczenia korzystając z wyniku końcowego, 
podobnie jak dla obliczeń niepewności względnej. 
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Przytoczono wzory i obliczenia dla wybranych – reprezentatywnych, udziałów niepewności.
Oznacz. Indeksów: 1 - cw,   2 - mw, 3 - mm,    4- tw, 5 - tm,   6 - tk.

- bez dalszych przekształceń.

Obliczeń wartości wykonano w arkuszu kalkulacyjnym.

Otrzymane wartości

cm = 479 J/(kg K), u(cm) = 23 J/(kg K), u(cm)/cm = 4,8 %.

Krok 2:  Całkowita niepewność pomiaru  =  suma geometryczna udziałów niepewności
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Dygresja:
Regresja liniowa – klasyczna (metoda najmniejszych kwadratów)

Jeżeli pomiędzy dwiema wielkościami fizycznymi występuje zależność liniowa to 

regresja liniowa jest prostą metodą wyznaczenia parametrów najlepiej dopasowanej 

prostej. Parametry prostej określonej równaniem y = mx + b wyznaczamy przy 

użyciu ogólnie dostępnych (dość złożonych) wzorów. Znając współczynniki m i b

regresji liniowej oraz współczynnik korelacji (Pearsona) r można, korzystając z 

poniższych wzorów, obliczyć niepewności pomiaru (odchylenia standardowe) typu A 

(statystyczne)
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Wartości współczynników charakteryzujących prostą dla regresji liniowej szybko 

otrzymamy korzystając z funkcji wbudowanych w arkuszu kalkulacyjnym. 

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona r – bezwymiarowy wskaźnik z przedziału 

[–1, 1] określający stopień liniowej zależności dwóch zestawów danych. Składnia w 

Excelu: =PEARSON(tablica1;tablica2).
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Współczynniki regresji liniowej, składnia w Excelu: 

m: =NACHYLENIE(znane_y;znane_x);     b: =ODCIĘTA(znane_y;znane_x) 

Uwaga: zwrócić uwagę, że na pierwszym miejscu jest „y” a na drugim „x”.

Wartości: m i b, uA(m) i uA(b) oraz r2 i u(r) otrzymamy korzystając z bardziej wszechstronnej funkcji 

tablicowej REGLINP, która zwraca tablicę wartości. 

Składnia: =REGLINP(znane_y;znane_x;stała;statystyka). 

Stała – argument opcjonalny; domyślna wartość PRAWDA oznacza normalne liczenie wartości 

wpółczynnnika b; wartość FAŁSZ wymusza , to stała b = 0 (wartość m jest dopasowana do danych tak, 

aby spełnić równanie y = mx), tak jest w naszym przypadku.

Statystyka – argument opcjonalny. Jeżeli dla wyświetlenia wartości funkcji oznaczymy obszar „2 

kolumny na 2 wiersze (3 wiersze)” i wartością jest:

– PRAWDA, to funkcja w kolejnych wierszach zwraca kolejno: m i b, uA(m) i uA(b)  – przy zaznaczeniu 

obszaru z 2 wierszami (oraz r2 i u(r) przy zaznaczeniu obszaru z 3 wierszami).  

– FAŁSZ lub argument został pominięty, to funkcja zwraca jedynie wartości współczynników m i b.  

Aby użyć funkcję REGLINP trzeba: (i) zaznaczyć obszar w którym ma się znaleźć wynik; (ii) wpisać 

nazwę funkcji; (iii) zatwierdzić jej wprowadzanie kombinacją klawiszy Ctrl+Shift+Enter.

Na temat wszystkich statystyk, generowanych przez funkcję REGLINP można przeczytać w Pomocy.

Uwaga. W arkuszu kalkulacyjnym jest wykorzystana tzw. normalna metoda najmniejszych 

kwadratów, pojawia się pytanie na ile ta metoda, w porównaniu do prostej regresji ortogonalnej z rys. 

odręcznego, jest zgodna. 
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Podziękowanie dla kol. W.Natorfa z zespołu przygotowującego Rekomendacje, za udostępnienie slajdów 

str. 6-11, które prezentował na sesji dydaktycznej podczas XLIV Zjazdu Fizyków Polskich we Wrocławiu.
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