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Cele kształcenia 

Cel ogólny: 

 ukształtowanie umiejętności analizowania i projektowania kombinacyjnych układów 

cyfrowych, doskonalenie umiejętności pracy w grupie. 

Cele szczegółowe: 

uczeń: 

 zbuduje tabelę prawdy na podstawie schematu układu zbudowanego z bramek logicznych, 

 określi postać funkcji logicznej realizowanej przez układ na podstawie jego schematu,  

 zaprojektuje układ logiczny w oparciu o analizę słownego opisu działania układu, 

 sporządzi tabelę prawdy na podstawie słownego opisu działania układu kombinacyjnego, 

 określi postać funkcji logicznej na podstawie tabeli prawdy, 

 narysuje schemat układu realizującego daną funkcję logiczną. 

Metoda kształcenia: metoda tekstu przewodniego. 

Formy pracy: grupowa jednolita, grupowa zróżnicowana. 

Czas pracy: 4 godziny dydaktyczne. 

Środki dydaktyczne: program komputerowy symulujący pracę układów kombinacyjnych 

(np. Easysim), tabele symboli bramek logicznych, tablice określające sposób tworzenia 

koniunkcyjnej postaci normalnej  i alternatywnej postaci normalnej funkcji, tekst przewodni. 

 

Przebieg zajęć: 

1. Czynności organizacyjne 

2. Podanie tematu zajęć i celów, które uczący się mają osiągnąć. 

3. Nauczyciel informuje uczących się jakie zadania mają do wykonania (załącznik nr 1) 

i w jaki sposób będą je realizować (posiłkując się tekstem przewodnim – załącznik nr 2). 

Uczący się zapoznają się z programem Easysim, który będzie służył do sprawdzenia 

poprawności wykonania zadań. Informuje o kryteriach oceny pracy na zajęciach. 

4. Uczący się pracują w grupach dwuosobowych w indywidualnym tempie. Jeśli któraś 

z grup pracuje szybciej, otrzymuje do wykonania dodatkowe zadania (załącznik nr 3). 

5. Podsumowanie wyników pracy w grupach i poinformowanie o ocenach. 



Załącznik nr 1 

 

Zadania 

 

 Zapoznaj się z treścią zadań.  

 Zanim przystąpisz do rozwiązywania zadań przeczytaj uważnie wszystkie polecenia 

skierowane do Ciebie w TEKŚCIE PRZEWODNIM w części I i II i udziel pisemnych 

odpowiedzi na pytania. Pytania te poprowadzą Cię do wykonania zadań. 

 Po odpowiedzi na wszystkie pytania  w części I i II możesz skonsultować się 

z nauczycielem. 

 Wykonaj pozostałe polecenia zawarte w TEKŚCIE PRZEWODNIM. 

Powodzenia! 

 

Zadanie 1 

Sporządź tabelę prawdy dla układu przedstawionego na rysunku. Napisz funkcję opisującą 

działanie układu. 

 

 

Zadanie 2 

Cztery czujniki ruchu wytwarzające sygnał binarny kontrolują pomieszczenia pracowni 

informatycznej. Zarejestrowanie ruchu przez czujnik powoduje, że wysyła on sygnał logiczny 

1. Zaprojektuj układ sterujący sygnalizacją dźwiękową tak, aby uruchamiała się wtedy, gdy 

co najmniej dwa czujniki zarejestrują ruch. 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Tekst przewodni 

 

1. Informacje 

Odpowiedz na poniższe pytania, pozwoli Ci to przygotować się do wykonania zadań. 

 Jakie sygnały występują w układach cyfrowych? 

 Jakie znasz bramki logiczne? 

 W jaki sposób można przedstawić działanie bramki logicznej? 

 Co to jest tablica prawdy? 

 Jakie znasz metody analizy układów cyfrowych? 

 Jaka jest liczba kombinacji n sygnałów (n=2,3,4...) ? 

 Jaki jest tok postępowania przy określaniu równania funkcji na podstawie tablicy prawdy 

przy zapisie funkcji w postaci sumy logicznej? 

 Jaki jest tok postępowania przy określaniu równania funkcji na podstawie tablicy prawdy 

przy zapisie funkcji w postaci iloczynu logicznego? 

 

2. Planowanie 

Odpowiadając na pytania przypomniałeś sobie wszystkie informacje potrzebne do wykonania 

zadań. Zaplanuj teraz tok wykonywania zadań odpowiadając na poniższe pytania. 

Pytania do zadania 1 

1. Ile jest sygnałów wejściowych w przypadku Twojego układu? 

2. Ile wierszy będzie miała  tabela prawdy? 

3. Ile jest sygnałów wyjściowych? 

4. Ile sygnałów pośrednich musisz określić, abyś był w stanie określić sygnał wyjściowy? 

5. Jakie bramki logiczne występują w analizowanym układzie?  

6. Jakie tabele prawdy posiadają wykorzystywane bramki? 

7. Jakie funkcje logiczne realizują zastosowane bramki? 

 

Pytania do zadania 2 

1. Ile jest sygnałów wejściowych? 

2. Ile wierszy będzie miała tabela prawdy? 

3. Ile jest sygnałów wyjściowych? 

4. Dla jakich kombinacji sygnałów wejściowych sygnały wyjściowe mają wartość 1,  

a dla jakich – 0 ? 

5. Czym będziesz się kierował przy wyborze metody określania równania funkcji logicznej? 

6. Na czym polega wybrana przez ciebie metoda? 

7. Za pomocą jakich bramek zrealizujesz funkcję logiczną? 

 

3. Ustalenia 

Omów ze mną Twoje propozycje rozwiązania zadań. Jeśli nie możesz dać sobie rady 

z odpowiedzią na któreś z pytań lub chciałbyś coś wyjaśnić, teraz możesz to zrobić. 

 



4. Realizacja 

Rozwiąż zadania prowadząc staranne i czytelne notatki. Opisz kolejne etapy prowadzące do 

rozwiązania. 

 

5. Sprawdzenie 

Korzystając z programu Easysim sprawdź poprawność wykonanych zadań budując 

odpowiednie układy i obserwując ich działanie.  

 

6. Analiza 

 Czy zadania wykonane są poprawnie? 

 Jeśli nie, jakie błędy popełniłeś? 

 Jakich błędów mogłeś uniknąć? Z czego one wynikały? 

 

Zapisz koniecznie swoje spostrzeżenia w postaci uwag i wniosków.  



Załącznik nr 3 

 

Zadania dodatkowe 

 

Zadanie 1 

Dokonaj trzema metodami analizy układu 

 

 

Zadanie 2 

Urządzenie transportowe składa się z dwóch przenośników taśmowych, które napędzane są 

przez silniki M1 i M2. Silnik M1 pracuje, jeśli jego łącznik sieciowy jest włączony 

i zabezpieczenie silnika nie zadziałało. Silnik M2 powinien być w ruchu, jeśli silnik M1 

pracuje i jego łącznik sieciowy jest włączony, a zabezpieczenie silnika M2 nie zadziałało. Na 

końcu przenośnika taśmowego 1 znajduje się wyłącznik reagujący na zbytnie nagromadzenie 

się przenoszonego materiału, który zamyka się przy nagromadzeniu materiału i wyłącza silnik 

M1. Po usunięciu zwału materiału silnik M1 ponownie rusza. Silnik M2 powinien pracować 

podczas usuwania zwału. 

Narysuj schemat układu sterującego pracą silników. 

Wskazówka:  

Zwróć uwagę na to, że silniki mają różne sygnały wejściowe. Należy utworzyć osobne tabele 

prawdy dla silnika M1 i M2. Nie twórz całej tabeli prawdy. Napisz tylko te wiersze, które 

dotyczą pracy silników (sygnały sterujące silnikami są równe 1).  
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