Lista 4
Technologie informacyjne dla Wydziału Nauk Biologicznych, wt. 18.00-20.15, PZIF I (sala 120)
prowadz cy dr Tomasz Greczyło

Zagadnienia
Arkusz kalkulacyjny: wprowadzanie danych i obróbka danych. Wykresy: typy, dane, własnoci. Wszystkie przykłady pochodz z arkuszy matury z biologii z lat ubiegłych.

Zadanie 1
Na wykresie przedstawiono zmiany ci nienia krwi tego samego pacjenta. Ci nienie mierzono
w kolejnych dniach stale o tej samej godzinie. Norma ci nienia zdrowego człowieka wynosi
120/80 mm Hg. Utwórz w arkuszu kalkulacyjnym tabel niezb dn do sporz dzenia takiego
wykresu – wyra (przelicz) ci nienie na Pa. Wykonaj wykres na podstawie nowych danych
(na wzór i podobie stwo).

Zadanie 2
W tabeli przedstawiono wyniki pomiarów zawarto ci zwi zków chemicznych dwóch ró nych
organizmów (ro linnego i zwierz cego), wyra one w procentach masy ich ciała. Wprowad
wyniki do arkusza kalkulacyjnego (sprawd czy sumuj si do 100% - zastanów si , co zrobi
je li tak nie jest), a na ich podstawie sporz d dwa wykresy kołowe prezentuj ce wyniki w
formie graficznej.

Zadanie 3
Na wykresie przedstawiono
wykres zale no ci asymilacji
CO2 od temperatury u tej
samej ro liny, przy silnym i
wiatła.
słabym nat eniu
Wprowad do arkusza dane
niezb dne do sporz dzenia
identycznego wykresu, a na
ich podstawie wykonaj wykres. Dodaj do punktów pomiarowych krzy e niepewnoci przyjmuj c niepewno
pomiaru
temperatury
u(T) = ± 2˚C, a niepewno
pomiaru asymilowanego CO2
jako u(A) = ± 2 mol/(m2·s).

Zadanie 4
W tabeli zestawiono dane dotycz ce redniej długo ci ciała zwierz t (i człowieka) l
oraz stosunku długo ci ich jelit do długo ci ciała l/s.
dane
zwierz
l [cm]

l/s

kuna domowa

45 - 53

1:4

pies domowy

30 - 120

1:5

szczur

20 - 35

1:9

człowiek

150 - 190

1:10

renifer

180 - 220

1:20

owca domowa

100 - 130

1:28

Sporz d wykres najlepiej obrazuj cy stwierdzenie: Najkrótsze jelito w stosunku do
długo ci ciała maj zwierz ta pobieraj ce pokarm łatwy do trawienia (pokarm pochodzenia zwierz cego), natomiast najdłu sze maj zwierz ta pobieraj ce pokarm trudny
do trawienia (pokarm pochodzenia ro linnego).
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Powodzenia

