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1. WPROWADZENIE 
 
 Przekazujemy Państwu Poradnik dla nauczyciela „Eksploatowanie uniwersalnych 
przyrządów pomiarowych”, który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych  
w szkole kształcącej w zawodzie technik elektronik 311[07]. 
  W poradniku zamieszczono: 
− wymagania wstępne, 
− wykaz umiejętności, jakie uczeń opanuje podczas zajęć, 
− przykładowe scenariusze zajęć, 
− propozycje ćwiczeń, które mają na celu wykształcenie u uczniów umiejętności 
− praktycznych, 
− ewaluację osiągnięć ucznia, 
− wykaz literatury, z jakiej uczniowie mogą korzystać podczas nauki. 
 Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami ze 
szczególnym uwzględnieniem: 
− pokazu z objaśnieniem, 
− metody tekstu przewodniego, 
− metody projektów, 
− ćwiczeń praktycznych. 
 Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od samodzielnej 
pracy uczniów do pracy zespołowej ( w grupach maksymalnie 4-5 osobowych ). 
 W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, nauczyciel może 
posłużyć się zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadań testowych, zawierającym różnego 
rodzaju zadania. 
 W tym rozdziale podano również: 
− plan testu w formie tabelarycznej, 
− punktacje zadań i uczenia się, 
− propozycje norm wymagań, 
− instrukcję dla nauczyciela, 
− instrukcję dla ucznia, 
− kartę odpowiedzi, 
− zestaw zadań testowych. 
 



 

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat układu jednostek modułowych w module  
„Eksploatowanie przyrządów pomiarowych” 

Moduł 311[07].Z5 
Eksploatowanie przyrządów 

pomiarowych 

311[07].Z5.01 
 

Eksploatowanie 
uniwersalnych 

przyrządów 
pomiarowych 

311[07].Z5.02 
 

Eksploatowanie 
oscyloskopów 

 

311[07].Z5.03 
 

Eksploatowanie 
częstościomierzy, 

generatorów 
pomiarowych, mostków 

i mierników RLC 
 

311[07].Z5.04 
 

Wykonywanie pomiarów  
z wykorzystaniem techniki 

komputerowej 
 



 

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

 

5 

2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: 
− rozróżniać podstawowe wielkości elektryczne, 
− stosować i przeliczać podstawowe jednostki wielkości elektrycznych w układzie SI, 
− szacować oraz obliczyć i interpretować wartości wielkości elektrycznych  

w obwodach, 
− rozpoznawać elementy obwodu, 
− odczytywać schematy ideowe układów elektrycznych i elektronicznych, 
− oceniać wpływ temperatury na wartości i parametry elementów obwodu, 
− rozróżniać cyfrowe elementy i układy scalone, charakteryzować ich parametry  

i funkcje, 
− łączyć układy z urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi, 
− planować pomiary w obwodach elektrycznych i elektronicznych, 
− dobierać metodę pomiarową do zadanej sytuacji, 
− rysować układ pomiarowy dla badanego obwodu, 
− stosować różne sposoby połączeń elektrycznych, 
− łączyć układ zgodnie ze schematem, 
− dokonywać pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych, 
− dokonywać regulacji napięcia i prądu, 
− przedstawiać wyniki pomiarów w formie tabeli i wykresu, 
− odczytywać informację z tabeli lub wykresu, 
− analizować i interpretować wyniki pomiarów w układach i wyciągać praktyczne wnioski, 
− oceniać dokładność pomiarów, 
− prezentować efekty wykonywanych pomiarów, 
− przewidywać zagrożenie dla życia i zdrowia w czasie realizacji ćwiczeń, 
− udzielać pierwszej pomocy w przypadkach porażenia prądem elektrycznym, 
− stosować obowiązującą procedurę postępowania w sytuacjach zagrożenia, 
− stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe  

w trakcie realizacji ćwiczeń, 
− wyszukiwać informacje w Internecie, 
− posługiwać się komputerowymi programami symulacyjnymi. 



 

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

 

6 

3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji ćwiczeń podanych w poradniku uczeń powinien umieć: 
− rozpoznać na schematach ideowych poszczególne bloki funkcjonalne przyrządów 

pomiarowych uniwersalnych, 
− zinterpretować funkcje pomiarowe przyrządów na podstawie oznaczeń stosowanych na 

obudowach, 
− scharakteryzować podstawowe parametry przyrządów uniwersalnych i określić ich typowe 

wartości, 
− dobrać przyrządy w zależności od parametrów badanego układu, 
− rozpoznać gniazda wejściowe oraz elementy regulacyjne przyrządów, 
− wykorzystać sondy pomiarowe będące na wyposażeniu przyrządów, 
− obliczyć i oszacować błędy pomiaru, 
− zlokalizować uszkodzenia w przyrządach uniwersalnych, 
− wykorzystać interfejsy przyrządów uniwersalnych do obróbki wyników pomiarów za 

pomocą komputera, 
− skorzystać ze różnych źródeł informacji, 
− posłużyć się katalogami, instrukcjami obsługi przyrządów, w tym w języku angielskim, 
− zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pomiarów elektrycznych.
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4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ 
 

Scenariusz zajęć 1 
Osoba prowadząca ………………………………………………. 
Modułowy program nauczania:  Technik elektronik 311[07] 
Moduł:  Eksploatowanie przyrządów pomiarowych 311[07].Z5. 
Jednostka modułowa: Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych 
311[07].Z5.01 

Temat: Cyfrowe przyrządy pomiarowe – budowa, zasada działania, parametry. 
 

Cel ogólny: poznanie budowy, zasady działania, parametrów cyfrowych przyrządów 
pomiarowych. 

 
Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi: 

− rozpoznać bloki funkcjonalne na schematach ideowych przyrządów cyfrowych 
− przedstawić przeznaczenie i zasadę działania poszczególnych bloków 

funkcjonalnych, 
− zastosować przyrządy zgodnie z dokumentacją techniczną przyrządu, 
− zastosować odpowiedni przyrząd do badanego układu, 
− określić podstawowe parametry przyrządów pomiarowych. 

W czasie zajęć będą kształtowane następujące umiejętności ponadzawodowe: 
− organizowanie i planowanie pracy, 
− pracy w zespole, 
− oceny pracy w zespole. 

 
Metody nauczania:  

−  ćwiczenia praktyczne,  
Formy organizacyjne pracy uczniów: 

− grupowa i indywidualna. 
Czas: 90 min. 
Środki dydaktyczne: 

− modele przyrządów, 
− zasymulowane komputerowo układy tworzące bloki funkcjonalne przyrządów, 
− cyfrowe przyrządy uniwersalne, 
− dokumentacja techniczna przyrządów, 
− instrukcje obsługi przyrządów, 
− komputery, 
− drukarka, rzutnik, 
− generator funkcyjny. 
Przebieg zajęć: 

1. Sprawy organizacyjne – nauczyciel zwraca  szczególną uwagę uczniów na zasady bhp 
2. Nawiązanie do tematu, omówienie celów zajęć. 
   
3. Realizacja tematu: 

a) Sprawdzenie poziomu oraz zakresu opanowania wiadomości i umiejętności nabytych 
podczas realizacji programu modułów 311[O7] Z1, Z2, Z3 oraz Z4 dotyczących m.in.: 
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− podstawowych wielkości elektrycznych, przeliczenia jednostek, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na posługiwanie się przedrostkami, 

− zjawiska indukcji elektromagnetycznej, 
− układów analogowych i cyfrowych ( w zakresie związanym z realizacją tematu – 

symbole, funkcje, parametry ). 
b) Przedstawienie konstrukcji i zasady działania miernika pomiarowego. 
c) Uczniowie w grupach 2-3 osobowych, dokonują pomiarów napięć stałych  

i przemiennych różnymi przyrządami pomiarowymi. Do ćwiczeń niezbędne są: 
zasilacze laboratoryjne, generatory funkcyjne, przyrządy pomiarowe. Wartość napięć z 
zasilacza jak i wielkość amplitudy sygnału z generatora funkcyjnego, określona jest 
przez nauczyciela. Podczas pomiarów należy ustalić jedną wartość napięcia stałego 

  i amplitudy sygnału dla każdej grupy. Uczniowie zmieniają częstotliwość i kształt 
sygnału z generatora funkcyjnego. Odczytują i zapisują otrzymane wyniki pomiarów.  

d) Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów wykonujących ćwiczenie. Podpowiada najlepsze 
rozwiązania, koryguje pracę grup ćwiczących. 

e) Uczniowie wzajemnie oceniają swoje wyniki badań. 
f) Zapoznają się dokumentacją techniczną przyrządów, zwracając szczególna uwagę na 

dane techniczne i parametry przyrządu 
g) Uczniowie prezentują wyniki swoich prac, przedstawiając wnioski z badań.  
h) Nauczyciel analizuje prace uczniów i stwierdza czy zostały wykonane zgodnie  

z założeniami. 
 
II cyfrowe mierniki  
Uczniowie indywidualnie na podstawie danych dostarczonych przez nauczyciela, obliczają 
zakresy pomiarowe przyrządów. 

a) Uczniowie w grupach 2-3 osobowych otrzymują jeden z układów przedstawionych  
w Poradniku ucznia, celem zastanowienia się nad zasadą działania i wpływu 
wzmacniacza operacyjnego i dołączonych elementów na parametry i właściwości 
przyrządu. 

b) Zapoznają się dokumentacją techniczną przyrządów, zwracając szczególna uwagę na 
dane techniczne i parametry przyrządu. 

c) Uczniowie prezentują swoje opracowania. 
d) Uczniowie wzajemnie oceniają jakość prezentacji. 
e) Nauczyciel podsumowuje dotychczasowy przebieg zajęć, przedstawiając tok dalszych 

prac związanych z przejściem do ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem symulacji 
komputerowych. 

 
Praca domowa 
Odszukaj w Internecie informacje dotyczące najnowszych ofert handlowych przyrządów 
pomiarowych, zwracając uwagę na dane techniczne. Sporządź notatkę. 
Zakończenie zajęć 
 
Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: 
− anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć i zdobytych 

umiejętności. 
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Scenariusz zajęć 2 
 
Osoba prowadząca ………………………………………………. 
Modułowy program nauczania:  Technik elektronik 311[07] 
Moduł:  Eksploatowanie przyrządów pomiarowych 311[07].Z5. 
Jednostka modułowa: Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych 
311[07].Z5.01 

Temat: Przetwornik pomiarowy A/C. 
 

Cel ogólny: poznanie budowy, zasady działania, doboru przetworników pomiarowych. 
Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi: 

− rozpoznać przetworniki pomiarowe, 
− przedstawić przeznaczenie i zasadę działania poszczególnych przetworników, 
− zastosować przetwornik odpowiedni do badanej wielkości elektrycznej  

i przyrządu pomiarowego, 
− określić podstawowe parametry przetwornika i wpływ na dokładność pomiaru. 

W czasie zajęć będą kształtowane następujące umiejętności ponadzawodowe: 
− organizowanie i planowanie pracy, 
− pracy w zespole, 
− oceny pracy w zespole. 

Metody nauczania:  
− ćwiczenia praktyczne. 

Formy organizacyjne pracy uczniów: 
− grupowa i indywidualna. 

Strategia: uczenie się przez doświadczenie. 
 
Czas: 45 min. 

 Środki dydaktyczne: 
− zasymulowane komputerowo układy przetworników, 
− cyfrowe przyrządy uniwersalne, 
− dokumentacja techniczna przyrządów, 
− instrukcje obsługi przyrządów, 
− komputery, 
− drukarka, rzutnik, 
− generator funkcyjny. 
 
Przebieg zajęć: 

Faza wstępna zajęć 
1. Sprawy organizacyjne – podanie tematu zajęć, nauczyciel zwraca  szczególną uwagę 

uczniów na zasady bhp podczas wykonywania ćwiczenia. 
2. Nawiązanie do tematu, omówienie celów zajęć. 
3. Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ćwiczenia. 

Faza właściwa zajęć 
4. Realizacja tematu: Przetworniki pomiarowe analogowo – cyfrowe. 
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− Powtórzenie wiadomości dotyczących podstawowych wielkości elektrycznych, 
przeliczenia jednostek, ze szczególnym zwróceniem uwagi na posługiwanie się 
przedrostkami, układów pracy wzmacniaczy operacyjnych (czas trwania - 5 min.). 

− Przedstawienie schematów ideowych przetworników. 
− zaprezentowanie boczników i posobników (czas trwania – 3 min). 
− Omówienie budowy (schematów blokowych ) przetworników wartości skutecznej 

(odwołanie się do jednostki modułowej – układy analogowe). 
− Przedstawienie schematów i idei działania przetworników zrealizowanych 

z zastosowaniem wzmacniaczy operacyjnych (odwołanie się do jednostki modułowej – 
układy analogowe). 

− Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów wykonujących ćwiczenie na modelach. 
Podpowiada najlepsze rozwiązania, koryguje pracę grup ćwiczących (czas trwania  
– 5 min). W zależności od wyposażenia w środki dydaktyczne pracowni, ćwiczenia 
należy wykonywać indywidualnie lub w parach, przy czym kilka różnych ćwiczeń może 
być wykonywane równocześnie. 

− Symulacja komputerowa działania przetworników (wykorzystać programy PSpice, 
WorkBench, CircuitMaker, Proteus, itp.) - analiza przebiegów w wybranych punktach 
układu. 

− Nauczyciel nadzoruje przebieg ćwiczenia. 
− Uczniowie wzajemnie oceniając swoje wyniki ćwiczenia. 

4. Po wykonaniu wszystkich zadań uczniowie na podstawie zanotowanych wyników badań, 
próbują określić przeznaczenie poszczególnych przetworników i ich przydatność do 
pomiaru wielkości elektrycznych. 

5. Uczeń wskazuje swoje mocne i słabe strony. 
6. Nauczyciel analizuje prace uczniów i stwierdza, czy zostały wykonane zgodnie  

z założeniami. 
 
Analiza wykonanej pracy 
Uczniowie wraz z nauczycielem wskazują, które etapy ćwiczenia sprawiły im najwięcej 
trudności. Nauczyciel podsumowuje całe ćwiczenia, wskazuje jakie nowe, ważne umiejętności 
zostały wykształcone, jakie wystąpiły nieprawidłowości i jak ich uniknąć  
w przyszłości. 

Faza końcowa 
Zakończenie zajęć 
Praca domowa 

Uczniowie otrzymują do wykonania zadanie projektowe, związane z realizowanym 
tematem zajęć. Dane do projektów nie powinny się powtarzać.  

 
Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: 
− anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć i zdobytych 

umiejętności. 
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5.ĆWICZENIA 
 
5.1. Uniwersalne mierniki analogowe i cyfrowe 
 
5.1.1 Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Należy dokonać pomiaru napięcia wyjściowego dla podanego zakresu prądu obciążenia, 
wyniki pomiarów zestawić w tabeli 1. 
 

Wskazówki do realizacji: 
Uczniowie pracują w zespołach maksymalnie 2-3-osobowych (zaleca się pracę  

w parach). Na przeprowadzenie ćwiczenia mają 20 minut.  
Przy doborze miernika zwracają uwagę na ich zakresy pomiarowe. Nauczyciel sprawdza 
poprawność wykonania pomiarów. 
 

 
Tabela wyników pomiarów 1 
Napięcie znamionowe V +5 -5 +12 -12 +15 -15 
Napięcie pomierzone V       
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Uczeń powinien: 
1)  zapoznać się z treścią ćwiczenia, 
2) zastosować się do poleceń nauczyciela, 
3) sprawdzić wskazanie przyrządu przy zwartych gniazdach wejściowych (błąd zera), 
4) sprawdzić cechowanie przetwornika A/C ( kalibracja przyrządu), 
5) pomierzyć napięcia wyjściowe zasilacza stabilizowanego, 
6) przystąpić do obliczeń, 
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
8) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia, 
9) sporządzić sprawozdanie z przebiegu ćwiczenia, załączając wydruki schematu 
    i otrzymanych wyników. 

 
 Zalecane metody nauczania - uczenia się:   
− pokaz z objaśnieniem, 
− ćwiczenia praktyczne.  
 
 Środki dydaktyczne: 
− zasilacz stabilizacyjny, 
− multimetry cyfrowe, 
− przewody łączące. 
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Ćwiczenie 2 
Metodą techniczną (stosując przyrządy cyfrowe) wyznaczyć rezystancję wewnętrzną  

i prąd pełnego wychylenia przetwornika magnetoelektrycznego. Schemat układu pomiarowego 
przedstawia Rys. 9 

 
Wskazówki do realizacji: 
Uczniowie pracują w zespołach maksymalnie 3-4-osobowych (zaleca się pracę  

w parach ). Na przeprowadzenie ćwiczenia mają 20 minut.  
 

 
Rys. 9 Układ do badania przetwornika magnetoelektrycznego 

Rs – rezystor dekadowy, mA – miliamperomierz cyfrowy, 
Rw – rezystancja wewnętrzna ustroju, mV – miliwoltomierz cyfrowy 

 
 

 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Uczeń powinien: 

1) zastosować się do poleceń nauczyciela, 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,, 
3) połączyć układ, 
4) zgłosić gotowość wykonania ćwiczenia prowadzącemu, 
5) nastawić, po sprawdzeniu poprawności połączeń przez nauczyciela i otrzymaniu 

zezwolenia, przyrządy zgodnie z instrukcją i poleceniem nauczyciela, 
6) wykonać pomiary zgodnie z instrukcją, 
7) obserwować wpływ wprowadzanych zmian na działanie układu, 
8) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia, 
9) sporządzić sprawozdanie z przebiegu ćwiczenia, załączając schemat układu pomiarowego, 

otrzymane wyniki, obliczenia i wnioski z badań. 
 

Zalecane metody nauczania-uczenia się:  
− pokaz z objaśnieniem,  
− ćwiczenia praktyczne.  

 
 Środki dydaktyczne: 

− zasilacz laboratoryjny, 
− przetwornik magnetoelektryczny lub miernik analogowy z przetwornikiem 

magnetoelektrycznym, 
− multimetry cyfrowe, 
− rezystor dekadowy, 
− przewody łączące. 
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5.2. Przetworniki pomiarowe A/C 
 
5.2.1 Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zaprojektuj układ przetwornika wartości skutecznej jak na rysunku poniżej, 
wykorzystując dowolny program do symulacji komputerowej układów elektronicznych np. 
PSpice, WorkBench, Proteus, Micro-Cap Evaluation, itp. i sprawdź zasadę działania (załącz 
odpowiednią analizę) i wpływ poszczególnych elementów na działanie układu. Do układu jak 
na schemacie, dołącz odpowiednie źródło sygnału wejściowego i ustaw wartości według 
wskazań nauczyciela oraz wstaw markery, które ułatwią analizę pracy układu. 

 
Wskazówki do realizacji: 
Uczniowie pracują indywidualnie. Zapoznają się z schematem ideowym układu. 

Projektują układ korzystając z znanych programów komputerowych. Czas wykonania 
ćwiczenia ustala nauczyciel: np. 20 minut. Uwaga: Jeśli proponowane przez ucznia 
rozwiązanie jest błędne, nie otrzymuje on oceny negatywnej. 

 
 

 
 

Rys.13  Schemat przetwornika wartości skutecznej [3, s. 77] 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

 Uczeń powinien: 
1) zastosować się do poleceń nauczyciela, 
2) uruchomić program w którym zaprojektujesz układ i dokonasz symulacji, 
3) zaprojektować układ, 
4) wprowadzić markery lub przyrządy w miejsca układu wskazane przez nauczyciela, 
5) przystąpić do wyboru i ustawienia wybranej analizy, 
6) uruchomić symulację komputerową układu, 
7) dokonać, w razie konieczności, modyfikacji nastaw, 
8) dokonać zmian w układzie, zmieniając np. wartości rezystancji w układzie, zmian 

parametrów sygnału wejściowego układu, 
9) zaobserwować wpływ zmian na działanie układu, 
10) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia, 
11) sporządzić sprawozdanie z przebiegu ćwiczenia, załączając wydruki schematu 

i otrzymanych wyników analiz. 
 
Zalecane metody nauczania - uczenia się: 

− pokaz z objaśnieniem,  
− ćwiczenia praktyczne. 
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 Środki dydaktyczne: 
− instrukcja wykonania ćwiczenia, 
− komputer, 
− program komputerowy, 
− drukarka, 
− literatura. 
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5.3. Błędy pomiaru 
 
5.3.1 Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wielozakresowy miernik ma klasę 1,5. Przy włączonym zakresie pomiarowym 300 
wskazówka zatrzymała się na dwunastej działce skali o 30 działkach. 
a) Jaką wartość wskazuje miernik? 
b) W jakim zakresie wartości zawiera się  wartość rzeczywista  mierzonego napięcia? 
c) Jaki jest możliwie największy błąd względny pomiaru ?   
 
 Wskazówki do realizacji 

Uczniowie pracują indywidualnie. Czytają zadanie, wypisują dane. Rozwiązują 
zadanie korzystając z poznanych wcześniej wzorów. Trzech uczniów, którzy najszybciej 
rozwiążą zadanie, oddają zeszyty do sprawdzenia nauczycielowi. Otrzymują oceny za 
rozwiązane zadanie. Czas wykonania ćwiczenia ustala nauczyciel: np. 5 minut.  

Uwaga: Jeśli proponowane przez ucznia rozwiązanie jest błędne nie otrzymuje on 
oceny negatywnej. 

Po upływie wyznaczonego czasu na wykonanie ćwiczenia, pozostali uczniowie 
przedstawiają rozwiązanie zadania.  

  
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Uczeń powinien: 

1) określić jaką wartość wskazuje miernik,         
2) obliczyć x∆ i X p                                       
3) obliczyć xδ . 
 

Zalecenia metody nauczania- uczenia się: 
− ćwiczenia przedmiotowe.  
 

Środki dydaktyczne: 
− zeszyt, 
− kalkulator, 
− literatura                                
 
 
Ćwiczenie 2 
 Amperomierz o zakresie pomiarowym Z= 3 A ma klasę 2,5. 
a) Jaki jest błąd bezwzględny pomiaru? 
b) Jaka jest wartość rzeczywista mierzonej wielkości, jeśli wskazówka  pokazuje wartość 2A 
lub 0,5 A? 
c) Jaki może być możliwie największy błąd względny pomiaru, jeśli wartość zmierzona 
 X p = 2 A lub 0,5 A? 
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Wskazówki do realizacji 
Uczniowie pracują indywidualnie. Czytają zadanie, wypisują dane i szukane. 

Rozwiązują zadanie korzystając z poznanych wcześniej wzorów. Pięciu uczniów, którzy 
najszybciej rozwiążą zadanie, oddają zeszyty do sprawdzenia nauczycielowi. Otrzymują 
oceny za rozwiązane zadanie. Czas wykonania ćwiczenia ustala nauczyciel: np. 10 minut. 
Uwaga: Jeśli proponowane przez ucznia rozwiązanie jest błędne nie otrzymuje on oceny 
negatywnej. 

Po upływie wyznaczonego czasu na wykonanie ćwiczenia, pozostali uczniowie 
przedstawiają rozwiązanie zadania.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

  
Uczeń powinien: 

1) obliczyć błąd bezwzględny x∆ ,       
2) obliczyć wartość rzeczywistą X r , 
3) obliczyć xδ . 

 
Zalecane metody nauczania - uczenia się:  

− pokaz z objaśnieniem,  
− ćwiczenia praktyczne.  
 
 Środki dydaktyczne: 
− kalkulator, 
− notatnik, 
− literatura. 
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5.4 Interfejsy przyrządów pomiarowych 
 
5.4.1 Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wyszukaj w Internecie informacje o interfejsach pomiarowych, porównaj ich parametry 
oraz możliwości zastosowania. 
 

Wskazówki do realizacji 
Uczniowie pracując w parach wyszukują informacje w Internecie, analizują parametry 

wyszukanych interfejsów pomiarowych. Po zakończeniu pracy uczniowie prezentują swoją 
pracę. Czas wykonania 20 minut. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Uczeń powinien:: 

1) wyszukać w Internecie strony producentów interfejsów pomiarowych, 
2) ściągnąć dokumentację wybranych interfejsów, 
3) przeanalizować podane przez producenta parametry interfejsów, 
4) zaprezentować wykonanie ćwiczenia. 
 

Zalecana metoda nauczania-uczenia się: 
− ćwiczenia praktyczne. 

 
Środki dydaktyczne: 

– komputer PC z dostępem do Internetu, 
– oprogramowanie umożliwiające przeglądanie dokumentacji w postaci PDF, 
– literatura z rozdziału 7. 
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6. EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 
 
Przykłady narzędzi pomiaru dydaktycznego    
Test 1 
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Eksploatowanie uniwersalnych 
przyrządów pomiarowych” 
 

Test składa się z  20  zadań, które są: 
− z poziomu podstawowego:1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11,13, 12, 13, 14 15, 16,17, 19 (16 zadań), 
− poziomu ponadpodstawowego: 6, 10, 19, 20 (4 zadania). 
 
Punktacja zadań 0 lub 1 punkt 

Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpowiedź lub jej brak 
uczeń otrzymuje 0 punktów. 
 
Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące 
oceny szkolne: 
– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań, z poziomu podstawowego, 
– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 11 zadań, z poziomu podstawowego, 
– dobry – za rozwiązanie 15 zadań, w tym co najmniej 2 z poziomu ponadpodstawowego, 
– bardzo dobry – za rozwiązanie 17 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu 
 
Plan testu 
               Klucz odpowiedzi 

N
r z

ad
an

ia
 

Cel operacyjny (mierzone 
osiągnięcia ucznia) 

K
at

eg
or

ia
 

ce
lu

 
Po

zi
om

 
w

ym
ag

ań
 

Poprawna odpowiedź 

1 Określić klasę dokładności 
mierników B P a 

2 Określić klasę dokładności 
multimetru analogowego B P a 

3 
Potrafi omówić wady 
interfejsów  A P 

jest większy koszt okablowania – każdy bit 
danego słowa wymaga oddzielnej linii. 
 

4 Określić klasę dokładności 
multimetru cyfrowego B P b 

5 Rozróżnić symbole na 
mierniku A P d 

6 

Zna budowę i funkcje 
wchodzące w skład 
schematu multimetru 
cyfrowego 

C PP 

pomiar U stałych i przemienny 
pomiar I stałych i przemienny 
pomiar rezystancji 
testowanie złącza 
kontrola ciągłości obwodu 

7 Potrafi zdefiniować błędy B P d 
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8 Zna parametry przetwornika B P a 
9  C P b 

10 Narysować schemat 
blokowy przetwornika C PP 

 

11 Określić dokładności 
pomiaru B P b 

12 Określić podstawowe 
pomiary A P c 

13 Zna oznaczenia umieszczone 
na mierniku B P b 

14 Określa  klasę dokładności B P b 

15 Oblicza wartość napięcia 
bezpiecznego B P a 

16 Czytać schematy ideowe B P c 
17 Czytać schematy ideowe B P d 

18 
Określić, w jakim  zakresie 
wartości zawiera się wartość 
rzeczywista 

C PP d 

19 

Wyjaśnić, co to jest błąd 
kwantyzacji 

B P 
   odchyłka rzeczywistej charakterystyki 

 schodowej od charakterystyki idealnej 
 

20 Wykorzystać informacje z 
różnych źródeł C PP 

Sposób komunikowania się komputera z 
użytkownikiem, sterowanie pracą każdego 
systemu pomiarowego, przesyłanie informacji 
pomiarowych 
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Przebieg testowania 
 
Instrukcja dla nauczyciela 
1. Ustal z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym 

wyprzedzeniem. 
2. Omów z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego. 
3. Zapoznaj uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania. 
4. Przeprowadź z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań testowych, jakie 

będą w teście. 
5. Omów z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi). 
6. Zapewnij uczniom możliwość samodzielnej pracy. 
7. Rozdaj uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podaj czas przeznaczony na 

udzielanie odpowiedzi. 
8. Postaraj się stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru  

dydaktycznego (rozładuj niepokój, zachęć do sprawdzenia swoich możliwości). 
9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnij uczniom o zbliżającym się 

czasie zakończenia udzielania odpowiedzi. 
10. Zbierz karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych. 
11. Sprawdź wyniki i wpisz do arkusza zbiorczego. 
12. Przeprowadź analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybierz te zadania, które  

sprawiły uczniom największe trudności. 
13. Ustal przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności. 
14. Opracuj wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie niepowodzeń 

dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. 
 
Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Zadania 3,6,19,20 wymagają krótkiej odpowiedźi. Zadanie 10 

wymaga narysowania schematu blokowego. Pozostałe zadania są zadaniami wielokrotnego 
wyboru i tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

5. Zadania 6, 10,18 i 20 są na poziomie ponadpodstawowym, przeznacz na ich rozwiązanie 
więcej czasu. 

6. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi: 
− w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź znakiem X  

( w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową ), 

− w zadaniach otwartych udziel krótkiej odpowiedzi. 
6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie  

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas.  
8. Na rozwiązanie testu masz 35 min.       

Powodzenia 
Materiały dla ucznia: 
− instrukcja, 
− zestaw zadań testowych, 
− karta odpowiedzi. 
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
1. Maksymalny błąd bezwzględny amperomierza o zakresie pomiarowym 2,5 wynosi 0,0125A. 

Jaka jest klasa tego amperomierza? 
 a) 0,5, 
 b) 1, 
 c) 1,5, 
 d) 2,5. 

 
2. Jaka jest klasa dokładności multimetru analogowego przy pomiarach stałoprądowych? 
 a) 1, 
 b) 1,5, 
 c) 2, 
 d) 0,5. 
3. Wymień  wady interfejsów równoległych. 
 
4. Jaką klasę dokładności mają multimetry cyfrowe jako przyrządy laboratoryjne? 
 a) 0.5, 
 b) 0.05, 
 c) 1, 
 d) 1,5. 
 
5. Co oznacza ten znak?                                       
 a)  przestroga, 
 b) uwaga, 
 c) napięcie niebezpieczne, 
 d) użytkownik musi się odwołać do wyjaśnień w instrukcji obsługi. 
 
6. Jakie elementy wchodzą w skład schematu multimetru cyfrowego? 
 
7. Różnica pomiędzy wartością Wo otrzymaną w wyniku pomiaru, a (nieznaną mierzącemu) 

wartością rzeczywistą Wr  ,to: 
  
 a) błąd względny, 
 b) błąd systematyczny 
 c) błąd przypadkowy 
 d) błąd bezwzględny 
 
8. Przypisz parametr do przetwornika A/C? 
 a) czas konwersji,  
 b) błąd porównania, 
 c) błąd dyskretyzacji, 
 d) błąd wielkości wzorcowej. 
 
9. Która z podanych klas przyrządu jest nie znormalizowana? 
 a) 0,5,  
 b) 2  
 c) 5, 
 d) 2,5 
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10.  Narysuj schemat blokowy przetwornika A/C. 
 
 11. W przyrządach cyfrowych dokładność pomiaru określana jest przez? 
 a) rozdzielczość, 
 b) błąd porównania, 
 c) czas konwersji, 
 d) błąd kwantyzacji. 
 
12. Co oznacza ∆ max ? 
 a) klasa przyrządu; 
 b) zakres pomiarowy przyrządu, 
 c) największy możliwy błąd bezwzględny jaki może wystąpić  przy pomiarze 
        danym przyrządem, 
 d) błąd graniczny. 
 
13. Co oznacza ten znak?                                       
 a)  przestroga,                               
 b) uwaga, 
 c) napięcie niebezpieczne, 
 d) użytkownik musi się odwołać do wyjaśnień w instrukcji obsługi. 
 
14 Jaka jest klasa dokładności multimetru analogowego przy pomiarach  
 zmiennoprądowych?  
 a) 1, 
 b) 1,5, 
 c) 2, 
 d) 0,5. 
15. Jaka wartość napięcia przemiennego jest bezpieczna dla człowieka (gdy rezystancja ciała 
 ludzkiego w stosunku do ziemi wynosi ok.1000Ω)? 
 a) 25 V, 
 b) 50 V , 
 c) 60 V, 
 d) 75 V. 
 
16. Rysunek przedstawia. 
        
 
 
  
 
 
 
 a) układ do kontroli uszkodzeń tranzystorów,  
 b) układ pomiarowy do badania tyrystorów,  
 c) układ do badania przetwornika magnetoelektrycznego, 
 d) układ do pomiarów granicznej częstotliwości tranzystorów.  
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17. Na rysunku przedstawiono: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a) amperomierz elektroniczny,     
 b) woltomierz elektroniczny,     
 c) omomierz elektroniczny,    
 d) woltoamperomierz  prostownikowy. 
. 
 
18. Miernik kl =1,5 ma zakres pomiarowy Z = 6 A.W jakim zakresie wartości zawiera się  
 wartość rzeczywista prądu, jeśli wskazówka pokazuje wartość 4 A? 
 a) Xp = ±  4,13A - 3,95 A, 
 b) Xp = ±  3,92A - 3,74A, 
 c) Xp = ± 4,0 A - 3,81 A, 
 d) Xp = ±  4,09 A - 3,91 A, 
 
19. Wyjaśnij, na czym polega błąd  kwantyzacji. 
 
20.  Wyjaśnij, co to jest interfejs. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko …………………………………………………….. 
 
Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź, udziel krótkiej odpowiedzi. 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3  
4 a b c d  
5 a b c d  

6  
 

 

7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
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17 a b c d  
18 a b c d  

19 

 
 
 
 

 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAZEM  
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TEST 2 
 
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Eksploatowanie uniwersalnych 
przyrządów pomiarowych” 
 

Test składa się z 20 zadań, które są: 
− z poziomu podstawowego:1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11,13, 12, 13, 14 15, 16,17, 19 (16 zadań), 
− poziomu ponadpodstawowego: 2, 3, 4, 12, 20 (5 zadania). 
 
Punktacja zadań 0 lub 1 punkt 

Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpowiedź lub jej brak 
uczeń otrzymuje 0 punktów. 
 
Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące 
oceny szkolne: 
– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań, z poziomu podstawowego, 
– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 11 zadań, z poziomu podstawowego, 
– dobry – za rozwiązanie 15 zadań, w tym co najmniej 2 z poziomu ponadpodstawowego, 
– bardzo dobry – za rozwiązanie 17 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu 
 
 
Plan testu 
               Klucz odpowiedzi 

N
r z

ad
an

ia
 

Cel operacyjny (mierzone 
osiągnięcia ucznia) 

K
at

eg
or

ia
 

ce
lu

 
Po

zi
om

 
w

ym
ag

ań
 

Poprawna odpowiedź 

1 Rozróżnić symbole na mierniku  A P a 

2 Rozróżnić programy 
komputerowe  C PP a 

3 

Potrafi narysować strukturę 
magistrali interfejsu IEC-625 

C PP 

 

4 

Określić cechy użytkowe 
magistrali IEC 

C PP 

− max. liczba podłączonych 
odbiorników  -15 
− długość linii magistrali do 20 m; 
− odległość pomiędzy sąsiednimi 
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urządzeniami  do 4 m; 
− transmisja danych równoległa po 1 
bajcie; 
− szybkość transmisji do 1 Mbajtu/s. 
 

5 Obliczać błąd bezwzględny B P b 

6 Określić co nazywamy błędem 
granicznym C P d 

7 Wyjaśnić strukturę schematu B P c 

8 
Określić  zastosowanie 
interfejsów 
 

B P 
jest przeznaczony do łączenia aparatury 
pomiarowej typu laboratoryjnego, tzn. 
wykonanej w postaci przyrządów 

9 
Omówić przeznaczenie bloków 
funkcjonalnych miernika  a w 
szczególności wzmacniaczy. 

B P a  

10 Określić wartość średnią 
pomiaru B P b 

11 Obliczać błąd bezwzględny B P a 

12 

Potrafi narysować schemat 
woltoamperomierza 

C PP 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 Obliczać  jaką klasę dokładności 
mają multimetry  C P b 

14 Wie co to jest rozdzielczość B P  
c 

15 Zna zalety przetworników A/C B P b 
16 Oblicza wartość skuteczną  C P b 

17  B P c 

18 
Określa różnice między 
sposobami pomiarów wielkości 
fizycznych 

B P pośrednie i bezpośrednie 

19 
Potrafi wysaśnić charakterystyki  

C P d 

20 Potrafi zdefiniować błędy C PP a 
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Przebieg testowania 
 

Instrukcja dla nauczyciela 
1. Ustal z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym 

wyprzedzeniem. 
2. Omów z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego. 
3. Zapoznaj uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania. 
4.  Przeprowadź z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań testowych, 

jakie będą w teście. 
5. Omów z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi). 
6. Zapewnij uczniom możliwość samodzielnej pracy. 
7.  Rozdaj uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podaj czas 

przeznaczony na udzielanie odpowiedzi. 
8. Postaraj się stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru  

dydaktycznego (rozładuj niepokój, zachęć do sprawdzenia swoich możliwości). 
9.  Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnij uczniom o zbliżającym się 

czasie zakończenia udzielania odpowiedzi. 
10. Zbierz karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych. 
11. Sprawdź wyniki i wpisz do arkusza zbiorczego. 
12. Przeprowadź analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybierz te zadania, które  

sprawiły uczniom największe trudności. 
13. Ustal przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności. 
14. Opracuj wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie niepowodzeń 

dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. 
 

Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Zadanie 18 wymaga uzupełnienia. W zadaniu 4 i 8 należy udzielić 

krótkiej odpowiedzi. Zadania 3 i 12 wymagają wykonania rysunku. Zadanie 13 jest 
wielokrotnego wyboru. Zadania 5,10,11,16 są zadaniami wielokrotnego wyboru mimo, że 
należy w nich wykonać obliczenia. Pozostałe zadania są zadaniami wielokrotnego wyboru 
i tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

5. Zadania 2, 3, 4, 12, 20 są na poziomie ponadpodstawowym, przeznacz na ich rozwiązanie 
więcej czasu. 

6. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi: 
− w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź znakiem X  

( w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową ), 

− w zadaniach do uzupełnienia wpisz brakujące wyrazy. 
7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie  

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas.  
9. Na rozwiązanie testu masz 35 min.          Powodzenia 
 

Materiały dla ucznia: 
− instrukcja, 
− zestaw zadań testowych, 
− karta odpowiedzi 
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Co oznacza ten znak na mierniku?                                       
 a)  przestroga, 
 b) uwaga, 
 c) napięcie niebezpieczne, 
 d) użytkownik musi się odwołać do wyjaśnień w instrukcji obsługi. 
 
2. Który z programów służy do programowania interfejsu, prezentacji pomiarów? 
 a) WINDOWS 9X, NT 
 b) MICROSOFT VISUAL BASIC, 
 c) MICROSOFT OFFICE ACCESS 
 d) MICROSOFT  OFFICE PUBLISHER 
 
3. Narysuj strukturę magistrali interfejsu IEC- 625. 
 
4. Wymień cechy użytkowe magistrali IEC. 
 
5. Woltomierz o zakresie Z= 300 V ma kl = 1,5. Jaki jest błąd bezwzględny? 
 a) ∆ x = 3 V, 
 b) ∆ x = 4,5 V, 
 c) ∆ x =4,2 V, 
 d) ∆ x = 3,7 V 
 
6. Co nazywamy błędem granicznym miernika wskazówkowego? 
 a) jest to stosunek W o do W r , 
 b) jest to stosunek W max do max∆ , 
 c) jest to stosunek W r do W o , 
 d) jest to stosunek max∆ do W max . 
 
 
7. Schemat  przedstawia. 
 a) watomierz elektroniczny, 
 b) omomierz elektroniczny,                        
 c) przetwornik wartości skutecznej, 
 d) przetwornik magnetoelektryczny. 
 
8. Do czego  przeznaczony jest interfejs IEC-625 ? 
 
9. Wzmacniacze pomiarowe stosuje się w celu: 
 a) zwiększenia czułości, 
 b) zmniejszenia zniekształceń, 
 c) dokładnych pomiarów rezystancji, 
 d) zmniejszenia rezystancji wewnętrznej przyrządu. 
 
 

 
WARNING 
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10. Oblicz wartość średnią z pomiarów: 10,0; 9,9; 9,6; 7,8; 13,0; 10,1; 9,9; 10,2; 10,2; 9,8;  
 9,9; 9,9. 
 

a) 9,6, 
b) 9,95, 
c) 9,45, 
d) 9,0. 

 
11. Amperomierz o zakresie pomiarowym Z=3A ma klasę 2,5. Jaki jest błąd bezwzględny 
 pomiaru? 
 a) ∆ x = 0,075 A, 
 b) ∆ x = 0,75 A, 
 c) ∆ x = 0,0075A, 
 d) ∆ x = 0,080 A. 
 
12. Narysuj schemat funkcjonalny woltoamperomierza  prostownikowego. 
 
13. Jaką klasę dokładności mają multimetry cyfrowe jako przyrządy laboratoryjne? 
 a) 0.5, 
 b) 0.05, 
 c) 1, 
 d) 1,5. 
 
14. Co to jest rozdzielczość ? 
 a) czas jaki upływa między podaniem sygnału wejściowego, 
 b) odchyłka rzeczywista  charakterystyki schodowej, 
 c) najmniejsza zmiana sygnału wyjściowego, 
 d) najmniejsza zmiana sygnału wejściowego. 
 
 
15. Jakie zalety posiada przetwornik A/C 
 a) duża liczba komparatorów,  
 b) duża szybkość przetwarzania, 
 c) czas przetwarzania, 
 d) najmniejsza zmiana sygnału wejściowego. 
 
16. Oblicz wartość skuteczną napięcia sinusoidalnego, gdy wartość średnia wynosi  
 5,0 [V]. 
 

a) 5,6, 
b) 5,55 
c) 5,45 
d) 5,0 
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17. Co oznacza Dδ ? 
 a) błąd wielkości wzorcowej, 
 b) błąd porównania, 
 c) błąd dyskretyzacji, 
 d) błąd bezwzględny. 
 
18. Pomiary dzieli na: 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
19. Co przedstawia rysunek? 
 a) przebieg czasu, 
 b) przebieg napięcia, 
 c) przebieg czasowy wybranego sygnału, 
 d) próbkowanie sygnału. 
 
20.  Stosunek błędu bezwzględnego do wartości rzeczywistej wielkości mierzonej  
(w  przybliżeniu do wartości otrzymanej w wyniku pomiaru), to: 
 a) błąd względny, 
 b) błąd systematyczny, 
 c) błąd przypadkowy, 

d) błąd bezwzględny. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko …………………………………………………….. 
 
Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź, udziel krótkiej odpowiedzi. 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  

3 

 
 
 
 
 
 
 

 

4  
  

5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  

8  
  

9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  

12 

 
 
 
 
 
 

 

 

13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  

18  
 

 

19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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