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ŁĄCZENIE REZYSTORÓW. POMIAR REZYSTANCJI 
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Obszar kształcenia: Zajęcia techniczne –w gimnazjum.  

Moduł: Elektroniczny. 

 

Efekty kształcenia: 

uczeń: 

 przestrzega zasad bhp podczas prac elektrotechnicznych, 

 organizuje własne stanowisko pracy, 

 przestrzega zasad montażu i demontażu obwodów, 

 odczytuje oznaczenia i symbole stosowane na schematach elektrycznych, 

 współpracuje w grupie. 

Cele operacyjne zajęć: 

po zakończeniu zajęć, uczeń potrafi: 

 korzystać z instrukcji,  

 dobrać i przygotować przyrządy i narzędzia do pracy,  

 odczytać i zinterpretować wskazania miernika, 

 rozpoznać podstawowe typy i parametry techniczne rezystorów, 

 zmontować obwód pomiarowy zgodnie ze schematem i dokonać pomiarów, 

 wymienić właściwości połączeń szeregowych, równoległych i mieszanych rezystorów, 

 posługiwać się prawidłową terminologią techniczną, 

 wyciągnąć wnioski przeprowadzonych pomiarów, 

 uporządkować stanowisko pracy. 

Metody kształcenia: podające – wykład informacyjny, objaśnienie, pokaz; praktyczne – 

tekstu przewodniego, ćwiczenia laboratoryjne. 

Formy pracy: praca zbiorowa: praca w grupach, jednolita. 

Czas pracy: 2 godziny dydaktyczne. 

  



Zasady oceniania: 

Ocena pracy uczących się jest wystawiana na podstawie obserwacji za przestrzeganie zasad 

bhp, prawidłową organizację miejsca i czasu pracy, jakość wykonania poszczególnych zadań, 

sposób komunikowania się w grupie oraz za prawidłowość wyników pomiarów i wniosków. 

Środki techniczno-dydaktyczne:  

Pomoce dydaktyczne: 

 karty pracy - instrukcje do ćwiczeń, 

 tabela symboli elektrycznych, 

 schematy obwodów elektrycznych, 

 rysunki poglądowe do wykonywanych pomiarów, 

 regulamin pracowni. 

Pedagogiczne środki pracy: 

 tablice z rezystorami, 

 omomierze (mierniki uniwersalne), 

 przewody łączeniowe. 

 

Przebieg zajęć: 

Część organizacyjna: 

 podanie tematu i uświadomienie uczniom celu zajęć, 

 umotywowanie uczniów do pracy. 

 

FAZA I – Zbieranie i analizowanie informacji:  

uczniowie: 

 zapoznają się zadaniem do wykonania,  

 dokonują analizy instrukcji zawierającej schematy obwodów pomiarowych, 

 wyszukują potrzebne informacje w różnych źródłach (podręczniki, instrukcje obsługi, 

Internet, itp.) 

 odpowiadają na pytania prowadzące. 

 

Pytania prowadzące: 

1. Jakie warunki musi spełniać obwód aby popłynął w nim prąd elektryczny? 

2. Jakimi symbolami przedstawiamy rezystory, przewody, omomierz, punkty połączeń? 

3. Jakimi miernikami możemy mierzyć rezystancję? 

4. Jakie są jednostki rezystancji? 



5. Jakie inne parametry techniczne posiadają rezystory? 

6. Jak są oznaczane rezystory? 

7. W jaki sposób sprawdzamy sprawność omomierza do wykonania pomiarów? 

8. Opisz zależność między sposobami łączenia rezystorów, a rezystancją wypadkową 

(zastępczą) 

9. Wskaż zastosowania rezystorów. 

 

Materiały potrzebne do wykonania zadania praktycznego:   

Opis materiału Ilość 

Omomierz (lub miernik uniwersalny) 1 na grupę 

Przewody elektryczne 6 na grupę 

Tablica z rezystorami 1 na grupę 

Instrukcja do ćwiczeń – karta pracy 1 na grupę 

 

FAZA II – planowanie wykonania ćwiczenia: 

uczniowie: 

 przygotowują materiały do wykonywanego ćwiczenia,  

 sprawdzają funkcjonowanie omomierzy (powinny wykazywać rezystancję 0 Ω przy 

zwartych końcówkach pomiarowych), 

 ustalają kolejność wykonania poszczególnych czynności,  

 przygotowują zeszyty, do zapisania informacji, schematy elektryczne i wyniki pomiarów. 

 

FAZA III – sprawdzanie:  

Ustalenie zgodności planowanego wykonania z możliwościami technicznymi pracowni. 

Ustalenia szczegółowe powinny dotyczyć: 

 kolejności wykonania poszczególnych operacji, 

 rozpoznawania i eliminowania błędów w proponowanym przez uczniów procesie 

postępowania, 

 możliwości przeprowadzenia ćwiczenia w warunkach pracowni, 

 ustalenia sposobów kontroli, 

 prawidłowości wykonania obwodu elektrycznego. 

Uczniowie pobierają materiały potrzebne do realizacji zadania. Zaproponowany plan 

wykonania jest szczegółowo omawiany z nauczycielem.  

 



FAZA IV – praktyczne wykonanie zadania: 

 uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenie,  

 nauczyciel czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu,  

 nauczyciel zwraca uwagę na trudne do wykonania czynności i bezpieczeństwo pracy. 

 

FAZA V – sprawdzenie poprawności wykonania ćwiczenia: 

 uczniowie przeprowadzają kontrolę poprawności wykonywanego zadania, 

  sprawdzają, aby błędy z poszczególnych operacji nie wpływały na dalsze etapy 

wykonania ćwiczenia, 

 sprawdzają wyniki swojej pracy samodzielnie przy pomocy opracowanych kryteriów 

szczegółowych, 

 sposób wykonania zadania poddają kontroli i ocenie koleżeńskiej. 

 

FAZA VI – analizowanie sposobu wykonania zadania: 

 uczniowie powinni odpowiedzieć na pytanie: co bym zrobił inaczej, lepiej, gdybym 

wykonywał ćwiczenie jeszcze raz? 

 uczniowie, pod kierunkiem nauczyciela, analizują cały przebieg wykonania zadania pod 

kątem usprawnienia i skrócenia czasu jego wykonania. 

 

KRYTERIUM SAMOOCENA 
OCENA 

KOLEŻEŃSKA 

Czy obwód jest zgodny z narysowanym schematem?   

Czy układ jest prawidłowo połączony?   

Czy zostały odczytane niezbędne pomiary i wykonane 

obliczenia? 

  

Czy wyniki badań zostały prawidłowo zapisane?   

Czy wnioski zostały prawidłowo sformułowane?   

 

Zakończenie zajęć: 

 uporządkowanie stanowisk, zdanie materiałów do nauczyciela, 

 przygotowanie pracowni do następnych zajęć. 

 

Załączniki  



1. Ilustracja tablicy z elementami elektronicznymi do wykonywania pomiarów  

2. Schematy połączeń rezystorów  

Załącznik nr 1 

 

Tablica z elementami elektronicznymi do wykonywania pomiarów  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2  

 

Schematy połączeń rezystorów  

 
a) szeregowe  

 

 

 

b) równoległe 

 

 

 

c) szeregowo-równoległe (mieszane) 
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