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Kąty można mierzyć za pomocą przyrządu, kątomierza. Spróbujmy stworzyć przyrząd za pomocą którego 

będziemy potrafili wyznaczyć i narysować kąty.  

 

Podczas tej lekcji dowiesz się: 

• Jakie są rodzaje kątów 

• Jak zmierzyć kąt pomiędzy wskazówkami na zegarze 

• Gdzie można spotkać wentylatory i jakie są ich funkcje 

 

Po tej lekcji będziesz potrafił: 

• Samodzielnie zbudować przyrząd do wyznaczania kątów 

• Zaprogramować przyrząd tak, by wskazywał żądany przez Ciebie kąt 

• Obliczyć kąt, który powstaje pomiędzy wskazówkami na zegarze 

 

Zadanie do wykonania: 

Stwórz przyrząd za pomocą którego będziesz potrafił wyznaczyć i narysować kąty. 

Do stworzenia odpowiedniego programu, realizującego to zadanie wykorzystamy program Android Chart.   

Będziemy sterować motorem z wykorzystaniem czujnika kąta obrotu wbudowanego w silniki.   
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Zanim zaczniesz… 

Przypomnij sobie jakie znasz rodzaje kątów i jakie są ich wymiary? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cała tarcza zegara to 360 stopni. Czy potrafisz obliczyć o jaki kąt obróci się wskazówka zegara w ciągu: 

A) Wskazówka minutowa: 5 minut, 15 minut i 30 minut? 

B) Wskazówka godzinowa: 1 godziny, 3 godzin,  11 godzin? 

C) *O ile większy jest kąt pomiędzy wskazówkami pomiędzy godzinami 9:00 i 11:00? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Z poprzedniego rozdziału wiesz już jak zaprogramować motor / silnik.  Wykorzystajmy więc tę umiejęt-

ność do pierwszych projektów. Zbudujemy przyrząd do wyznaczania kątów, który będzie sterowany  

za pomocą programu komputerowego. Zanim jednak przejdziemy do jego budowy, warto zwrócić uwagę 

na kilka wytycznych: 

1. Przyrząd musi być lekki i stabilny 

2. Jedno ramię powinno być nieruchome 

3. Drugie ramię powinno być ruchome  ale solidnie przymocowane do motoru 
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Czas na budowę…  

Przyrząd do wyznaczania kątów. Nasza propozycja: 
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Budowa 
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Budowa 
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Level up. 

Korzystając jedynie z kartki, ołówka i przyrządu do wyznaczania kątów narysuj: 

kwadrat, trójkąt i  ośmiokąt (figury foremne) 

 

Przyrząd do wyznaczania kątów 
 

 Napisz program dzięki któremu będzie można narysować kąty o poszczególnych wartościach. Narysuj 

i oznacz te kąty obok: 

• 30 stopni 

• 60 stopni 

• 90 stopni 

• 45 stopni. 

Wykonaj zdjęcie swojego projektu. Wydrukuj je w formacie 10*15cm. Wklej to zdjęcie poniżej. 

 


