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11. Manažérske zhrnutie: 

 

 „Vernier tvorba problémových zadaní“ anotácia 

 

Hlavným cieľom stretnutia prírodovedného klubu bolo, naplánovať pokusy s využitím niektorých 

kompaktibilných zdrojov údajov systému Vernier, demonštrovať konkrétny pokus a pokúsiť sa 

spracovať namerané dáta pomocou  Lab Quest2.  

 

 Literatúra s ktorej bolo možné čerpať: 

1. Advanced Chemistry with Vernier  (Sally Ann Vonderbrink, Don Volz, Dan Holmquist, 

John gastineau)  

2. Chemistry with Vernier (Dan D. Holmquist, Jack Randall, Donald L. Volz) 

 

Kľúčové slová: 

Obsah balenia Lab Quest2 (Interfejs LabQuest2, batéria, sieťový adaptér, USB kábel, dotykové 

pero, CD s programom Loger Life) 

Prehľad hardvéru LabQuest2 (hlavný vypínač, senzor svetla, mikrofón, dotyková obrazovka, 

ovládanie zberu dát, prístup k aplikáciam, ukončenie menu, priestor na dotykové pero, ........) 

Apratúra na meranie so senzorom tlaku - Erlenmeyerova banka, kužeľové prípojky ventilov, zátka,   

                                                                  plastová hadička, ...... 

  

 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Ako pracovať s LabQuest2? 

- oboznámili sme sa s hardvérom LabQuest2, základnou navigáciou, 3 krokmi k zberu 

dát, s obrazovkou merania, obrazovkou grafu, so spôsobom analýzy dát, obrazovkou 

tabuľky, ...... s tým ako prepojiť LabQuest s počítačom a mobilným telefónom.  

 

Návrh a realizácia vybraných pokusov: 

-  Jedným so  základnych senzorov na zber dát je senzor tlaku plynu, ktorý umožňuje 

skúmať vzťah medzi tlakom a objemom (Boyleho zákon), vplyv teploty na tlak plynu 

(Gay Lussacov zákon), monitoruje produkciu kyslíka počas fotosyntézy vodných 

rastlín, stanovuje rýchlosť respirácie klíčiacich semien hrachu a fazule, umožňuje 

študovať vplyv teploty a koncentrácie na rýchlosť rozkladu H2O2, Tento senzor nie je 

nutné kalibrovať a je možné ho prepojiť cez LabQuest na počítač. 

Vybrané a realizované experimenty so senzorom tlaku plynu  

1. Boyleho zákon/Experiment 6/ Chemistry with Vernier  

(prekladala Mgr. Ľubomíra Magurová) 

2. Gay Lussacov zákon/Experiment 7/ Chemistry with Vernier  

(prekladala Mr. Ľubomíra Magurová) 

3. Ako žijú kvasinky-alkoholové kvasenie/ IT akadémia 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

Pokiaľ si zaumienime realizovať pokusy s meracími sondami systému Vernier, treba rátať 

s dlhodobejšou prípravou učiteľa, keďže mnohé pokusy sú podrobnejšie popísane 

v anlickom jazyku v citovanej literatúre.  
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