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GYM = liceum ⎟ OS = szkoła średnia ⎟ GS = szkoła podstawowa ⎟ GK = poziom podstawowy ⎟ LK = poziom rozszerzony ⎟  
RS = szkoła realna ⎟ HS = szkoła główna ⎟ WPF = fakultet ⎟ FV = wykonanie i usieciowienie ⎟ AS = astrologia ⎟  
BIO = biologia ⎟ CHE = chemia ⎟ ETH = etyka ⎟ GEO = geografia ⎟ HW = gospodarka domowa ⎟ IN = informatyka ⎟  
KU = sztuka ⎟ MA = matematyka ⎟ NP = profil przyrodniczy ⎟ PHY = fizyka ⎟ SU= nauka o rzeczach ⎟ WER = prace ręczne 

// Grupa docelowa

// Trwanie

szkoła średnia • liceum klasa 6 –12

2 godziny

// Krótki opis

W tym programie uczniowie dowiadują się, jak pracuje 
archeolog. Uczniowie pracują przy tym z wykorzystaniem 
różnych narzędzi i metod archeologicznych.

Przedmioty Klasa Obszar nauczania temat

IN
8 1 Prezentowanie informacji

9 OS 1 Modelowanie danych

MA

6 OS WPF3 Gromadzenie i ocena danych

9 HS WPF3 Rysunek techniczny

7 RS WPF1 Rysunek techniczny

10 RS WPF3 Problemy pomiarowe

7 GYM WPF2 Skale i ich stosowanie

// Odniesienie do programu nauczania

GYM = Gymnasium ⎟ OS = Oberschule ⎟ GS = Grundschule ⎟ GK = Grundkurs ⎟ LK = Leistungskurs ⎟ RS = Realschule ⎟  
HS = Hauptschule ⎟ WPF = Wahlpflicht ⎟ FV = Fertigung und Vernetzung ⎟ AS = Astrologie ⎟ BIO = Biologie ⎟  
CHE = Chemie ⎟ ETH = Ethik ⎟ GEO = Geografie ⎟ HW = Hauswirtschaft ⎟ IN = Informatik ⎟ KU = Kunst ⎟  
MA = Mathematik ⎟ NP = Naturwissenschaftliches Profil ⎟ PHY = Physik ⎟ SU = Sachunterricht ⎟ WER = Werken

// Zielgruppe

Oberschule • Gymnasium Klasse 6 –12 

// Dauer

2 Stunden

// Kurzbeschreibung

In diesem Programm können die Schüler etwas über die Arbeit 
eines Archäologen lernen. Die Schüler arbeiten dabei mit 
verschiedenen archäologischen Instrumenten und Methoden.

Fach Klasse Lernbereich Thema

IN
8 1 Informationen repräsentieren

9 OS 1 Daten modellieren

MA

6 OS WPF3 Erfassen und Auswerten von Daten

9 HS WPF3 Technisches Zeichnen

7 RS WPF1 Technisches Zeichnen

10 RS WPF3 Vermessungsprobleme

7 GYM WPF2 Maßstäbe und ihre Anwendungen

// Lehrplanbezug
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Czas 
w min.

dydaktyka
Metody

Treść
Zadania materiał

10 O
DK

Powitanie
▷ Notatki (szatnia, zachowanie, 

procedura)
Zapytanie o oczekiwania
Podaj nazwę programu
Przedstawienie urządzeń

30 PRA
PG

1 – Wyznaczenie fikcyjnego 
miejsca wykopalisk 
▷ ustalić prostokątny teren 

(wyliczyć kąt przy pomocy 
twierdzenia Pitagorasa)

▷ prostokątny teren otoczyć pa-
likami i sznurem lub oznaczyć 
kredą

Miarka, miarka 
składana, Igły 
pierścieniowe, 
sznurki

30 PRA
PG

2 – wymierzenie terenu wy-
kopalisk w proporcjach 
▷ Linie proste wyznaczające te-

ren wykopalisk pod kątem pro-
stym Wymierzyć prostokątny 
wykop przy pomocy 3 
płaskowników do budynku i 
wymierzyć taśmą mierniczą 

▷ kontrola prostych przy pomocy 
niwelatora 

Słupy ratunko-
we, Urządzenie 
poziomujące, Taśma 
miernicza

30 PRA
PG

3 – rysowanie w skali 
▷ przygotowanie papieru 

milimetrowego (skala, aby 
rysunek zmieścił się na kart-
ce, legenda rodzajów kresek, 
grubość kresek, ustalenie cie-
niowania, kolorów, symboliki)

▷ rysowanie planu w kilku gru-
pach (ok. 2 dzieci mierzy, 1 
dziecko rysuje)

▷ mierzenie i nanoszenie 
wysokości niwelatorem 

Papier milimetro-
wy, Ramka postaci, 
Poziom, długopisy

10 K
PG, DK

Narysowany plan dołącz do 
przygotowanego planu
Wymiana o stażu

// Procedura

Z = Załącznik ⎟ AR = arkusz roboczy ⎟ PG = praca w grupie ⎟ PI = praca indywidualna ⎟ O = opracowanie ⎟  
K = konsolidacja ⎟ W = wprowadzenie ⎟ PRA = praktyka ⎟ MOT = motywacja ⎟ REFL = refleksja ⎟ SWIA = świadomość ⎟  
PEW= pewność ⎟ TB = Tablica ⎟ DK = dyskusja klasowa ⎟ PRZ = przejście ⎟ POW = powtórzenie ⎟ OC = orientacja na cel

Dauer 
in Min.

Didaktik
Methoden

Interaktion
Aufgaben Material

10 HINF
UG

Begrüßung
▷ Hinweise (Garderobe, Verhal-

ten, Ablauf)
Abfrage Erwartungshaltung
Nennung Name Programm
Vorstellen der Geräte

30 PRA
GA

1 – Abstecken fiktive Aus-
grabungsstelle
▷ rechteckige Fläche festlegen 

(mit Satz Pythagoras Winkel 
ausrechnen)

▷ Rechteck mit Ringnadeln und 
Schnüren abstecken oder mit 
Kreide kennzeichnen

Maßband, 
Zollstock, 
Ringnadeln, 
Schnüre

30 PRA
GA

2 – Einmessung des Gra-
bungsrechtecks in Relation
▷ Die geraden von der Grabungs-

fläche im rechten Winkel vom 
Grabunsgrechteck mit 3 Flucht-
stangen zum Gebäude anpeilen 
und mit Maßbändern ausmessen

▷ Überprüfung der Geraden mit 
Hilfe eines Nivelliergerät

Fluchtstangen, 
Nivelliergerät, 
Maßband

30 PRA
GA

3 – Maßstäbliches Zeichnen
▷ Einrichten des Milimeterpa-

piers (Maßstabs, damit Zeich-
nung auf das Blatt passt, 
Legende Stricharten, Strich-
stärke, Festlegung Schraffur, 
Colorierung, Symbolik)

▷ Zeichnen des Plans in meh-
reren Gruppen (ca. 2 Kinder 
messen, 1 Kind zeichnet)

▷ Höhen mit dem Nivelliergerät 
messen und eintragen

Millimeterpapier, 
Zeichenrahmen, 
Nivelliergerät, 
Stifte

10 SICH, REFL
GA, UG

Gezeichneten Plan in einen 
vorbereiteten Plan einhängen
Austausch über das Praktikum

// Ablaufplan

A= Anhang ⎟ AB = Arbeitsblatt ⎟ GA = Gruppenarbeit ⎟ EA = Einzelarbeit ⎟ ErArb = Erarbeitung ⎟ FEST = Festigung ⎟  
HINF = Hinführung ⎟ PRA = Praxis ⎟ MOT = Motivation ⎟ REFL = Reflexion ⎟ SENS = Sensibilisierung ⎟ SICH = Sicherung ⎟  
TB = Tafelbild ⎟ UG = Unterrichtsgespräch ⎟ ÜL = Überleitung ⎟ WDH = Wiederholung ⎟ ZO = Zielorientierung
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// Material-Checkliste

// Lista kontrolna materiałów

Fluchtstangen, Lot, Wasserwaage

Bleistifte, Radiergummis, Buntstifte

Ringnadeln, Schnur, Kreide 

Lineale, Zeichendreieck. Schere, Leim

Maßbänder, Zollstöcke

Fledbuchrahmen, Millimeterpapier 

Nivelliergerät, Messlatte, Taschenrechner 

Vorbereitete Pläne

Słupy ratunkowe, pion, poziomica

Ołówki, gumki, kredki

Igły pierścieniowe, sznurek, kreda

Linijki, rysowanie trójkątów. Nożyczki, klej

Miarki, miarki do składania

Ramka batbooka, papier milimetrowy

Niwelator, reper, kalkulator

Przygotowane plany
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// Wrażenia z pomiaru urządzeniem poziomującym

Drehung des Nivelliergeräts um 90° Grad, um einen rechten Winkel abzustecken.

Obróć poziom o 90 stopni, aby wytyczyć pod kątem prostym.

// Impressionen vom Einmessen mit dem Nivelliergerät

Ausrichten des Nivelliergeräts auf die Nivellierstange.

Wyrównaj poziom z prętem poziomu.

Lot fällen.

Obalanie lutowia.

Abmessen.

Pomiar.


