
Tokarski Stanisław 
 
 

KONSPEKT LEKCJI 
 

 
Przedmiot: pracownia elektryczna. 
Temat lekcji: Badanie szeregowego obwodu RC. 
Klasa - II Technikum elektroniczne. 
Czas – 3 jednostki lekcyjne. 
 
 
Cel operacyjny – wyrabianie w uczniu następujących umiejętności: 

- doboru i obsługi sprzętu pomiarowego, 
- łączenia obwodów wg schematu, 
- posługiwania się miernikami uniwersalnymi w celu dokonywania pomiarów, 
- dokonywania pomiarów, 
- korzystania z wyników pomiarów w celu wyliczenia innych parametrów obwodu 

oraz rysowania wykresów wektorowych napięć i impedancji, 
- posługiwania się kątomierzem oraz wykorzystania funkcji trygonometrycznych w 

celu obliczenia oraz zmierzenia kąta przesunięcia fazowego ϕ, 
- analizowania wykresów wektorowych napięć i impedancji. 

 
 
 

Podział czasowy lekcji i metody jej prowadzenia: 
 
1) Wstęp – ok. 20 min. 
          - sprawdzenie obecności – 3 min. 
          - przypomnienie wiadomości potrzebnych do przeprowadzenia ćwiczenia
  
            metoda – burza mózgów. Czas ok. 17 min.  
Sposób przypomnienia wiadomości: 
   - indywidualnie zaprojektuj schemat układu który według ciebie byłby najlepszy do  

    analizy obwodów szeregowych RC i wypisz wszystkie znane tobie zależności  
    które będą potrzebne do jego analizy – ok. 5 min. 

   -analiza w całej klasie – ok.12 min.  
            
2)Główna część lekcji – metoda przewodniego tekstu, praca w 3,4-osobowych grupach, 
                                       czas ok.100 min. 

Po zapisaniu wyników pomiarowych grupa dzieli się pracą w celu sprawniejszej analizy 
obwodu według dostarczonego tekstu przewodniego. 
 

3)Podsumowanie i porządki – ok. 15 min.               
 
 
 
 
 

 
 



 
 

FORMULARZ DLA UCZNIA 
 
Zespół w składzie: 1. ............................................................   Data .......................... 
         2. ............................................................   Klasa ........................ 
         3. ............................................................ 
         4. ............................................................ 
 
Pracownia – ćwiczenie nr ............ 
 
Czas wykonania ćwiczenie – 100 minut. 
 
1. Temat ćwiczenia – Badanie obwodu szeregowego RC. 
 
 
CZĘŚĆ 1 – 20 minut 
 
Cel modułu 1: 
- posiądziesz umiejętność doboru miernika uniwersalnego oraz generatora do 

parametrów badanego obwodu, 
- posiądziesz umiejętność łączenia układu według zadanego schematu, 
- posiądziesz umiejętność przeprowadzenia pomiarów napięć i prąduw obwodzie 

szeregowym RC, 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Dobierz sprzęt i wypisz jego dane (np. z tabliczki znamionowej) 
- ............................................................................................. 
- ............................................................................................. 
- ............................................................................................. 
 
2. Wykonaj połączenie według schematu przedstawionego na rysunku. Dobierz 

odpowiednią płytkę ćwiczeniową i podaj jej numer.  
    R1=2kΩ,  R2=4Ω,  R3=2Ω,  C1=1µF,  C2=2µF 
               
 
               R1     C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  R2                    C2    
 
Nr płytki ćwiczeniowej .............................. 

G 
~f 

A 

R3 



 
3. Przebieg ćwiczenia. 
Z generatora do wejścia układu doprowadź napięcie sinusoidalnie zmienne o wartości 
UG=6V i częstotliwości f=50Hz. Miernikiem uniwersalnym zmierz natężenie prądu i 
napięcia. Wyniki pomiarów umieść w tabeli 1. 
 
Tabela 1. 
 
 
 
 
 
 
 
CZĘŚĆ 2 – czas 45 minut 
 
Cel modułu 2. 
- nauczysz się doboru i stosowania odpowiedniej wiedzy, 
- posiądziesz umiejętność korzystania z wyników pomiarów w celu wyliczenia 

innych parametrów układu, 
- posiądziesz umiejętność rysowania schematu zastępczego układu pomiarowego, 
- posiądziesz umiejętność korzystania z danych w celu narysowania trójkąta napięć i 

impedancji oraz dopasowania odpowiedniej podziałki i skali 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Korzystając z danych pomiarowych, oblicz: 
 

Z=.................................=..................................=................................ 
        (wzór)                          (wartość)                  (wynik) 
 
     R1=...............................=..................................=................................. 
        (wzór)                          (wartość)                  (wynik) 
   
     XC1=............................=...................................=................................. 
          (wzór)                         (wartość)                  (wynik) 
 
     R2=............................. =...................................=.................................                   
                        (wzór)                          (wartość)                  (wynik) 
 
      XC2 =............................=...................................=................................ 
           (wzór)                          (wartość)                  (wynik) 
 
    R3=...............................=...................................=................................  
                        (wzór)                          (wartość)                   (wynik) 
 
 
 
 

I [mA] UR3 [V] UC2 [V] UR2 [V] UC1 [V] UR1 [V] UG [V] 



  
5. Oblicz wartość rezystancji zastępczej RZ układu. 
 
RZ = ................................. = ............................. = ............................... 
  (wzór)      (wartość)   (wynik) 
 
6. Oblicz wartość reaktancji zastępczej XZ układu. 
 
XZ = ................................. = ............................. = ............................... 
  (wzór)      (wartość)   (wynik) 
 
7. Oblicz całkowitą pojemność układu CZ. 
 
CZ = ................................. = ............................. = ............................... 
  (wzór)      (wartość)   (wynik) 
 
8. Narysuj uproszczony schemat zastępczy układu. 
 
Schemat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Oblicz wartość skuteczną UG napięcia zasilania. 
 
UG = ................................. = ............................. = ............................... 
  (wzór)      (wartość)   (wynik) 
 
10. Oblicz impedancję Z układu. 
 
Z = ................................. = ............................. = ............................... 
  (wzór)      (wartość)   (wynik) 
 
11. Napisz – jaką operację matematyczną zastosowano do obliczenia wielkości 

 UG i Z (dodawanie arytmetyczne i geometryczne, mnożenie arytmetyczne i 
geometryczne). 

 
UG - ........................................ 

Z -  ........................................... 

 



 
12. Narysuj wykres wektorowy napięć układu. Na wykresie zaznacz  również wektor 

prądu.      
 
Wykres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Narysuj trójkąt impedancji układu.  
 
Wykres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CZĘŚĆ – 3   
Czas –30 minut. 
Cel modułu 3: 
            - nauczysz się umiejętności korzystania z trójkątów napięć i impedancji w celu 
     obliczenia i zmierzenia kąta przesunięcia fazowego ϕ, 
  - utrwalisz umiejętność obliczania mocy i rysowania trójkąta mocy, 
  - posiądziesz umiejętność wyciągania wniosków, 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
14. Na podstawie wykresu wektorowego napięć oblicz oraz zmierz wartość kąta 

przesunięcia fazowego |ϕ| układu. 
 
|ϕ|=................................=......................................=........................................ 
              (wzór)                          (wartość)                           (wynik) 
 
|ϕ|=................................ 
       (wynik mierzenia) 
 
 
 



 
15. Na podstawie trójkąta impedancji oblicz oraz zmierz wartość kąta przesunięcia 

fazowego |ϕ| układu. 
 
|ϕ|= ...............................=.....................................=.......................................... 
              (wzór)                           (wartość)                          (wynik) 
 
|ϕ|=.................................. 
         (wynik pomiaru) 
 
16. Porównaj wartości kąta przesunięcia fazowego ϕ określone powyższymi 

sposobami. Czy wartości są takie same? Jeżeli nie, to wyjaśnij przyczyny różnic. 
 
Odp. ............................................................................................................ 
         ............................................................................................................ 
         ............................................................................................................ 
         ............................................................................................................ 
 
17. Korzystając z wyników dotychczasowych pomiarów oblicz wartości mocy 

pozornej S, czynnej P i biernej Q. 
 
S = ................................. = ............................. = ............................... 
  (wzór)      (wartość)   (wynik) 
 
P = ................................. = ............................. = ............................... 
  (wzór)      (wartość)   (wynik) 
 
Q = ................................. = ............................. = ............................... 
  (wzór)      (wartość)   (wynik) 
 
18. Narysuj trójkąt mocy. 
 
Trójkąt mocy: 
 


