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Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami 
Technik elektronik 311[07] 

 



2 
 

 



3 
 

 



4 
 



5 
 

 



6 
 

W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące 

elementy: 

 

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 
II. Założenia do opracowania projektu wynikające z treści zadania, 

danych technicznych układu, wyposażenia stanowiska 
pomiarowego i wykonanych pomiarów 

III. Wykaz działań związanych z uruchomieniem i badaniem układu 
oraz wykaz mierzonych i obliczanych parametrów filtru 
aktywnego 

IV. Schematy układów pomiarowych do wyznaczania 
charakterystyk oraz opis sposobu wykonania pomiarów przy 
wyznaczaniu charakterystyk 

V. Wskazania eksploatacyjne dotyczące filtru wynikające  
z założonych parametrów technicznych i użytkowych 

VI. Charakterystyki: przejściowa i częstotliwościowa badanego 
filtru 

VII. Obliczenia parametrów filtru oraz porównanie otrzymanych 
parametrów wraz z wnioskami dotyczącymi poprawności 
działania filtr 

VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 
 

Praktycznie wszystkie oceniane i wymagane elementy pracy znajdowały się  

w treści zadania – patrz „Projekt realizacji prac powinien zawierać” i „Dokumentacja  

z wykonania prac powinna zawierać”. Podczas oceniania egzaminatorzy zwrócili 

uwagę, iż wielu absolwentów technikum nie potrafi czytać ze zrozumieniem, zdający 

mieli problemy z interpretacją poleceń  stawianych w zadaniu egzaminacyjnym. 
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Ad. I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 

W tytule pracy oceniane były dwa elementy – rodzaj wykonywanych prac oraz 

nazwa badanego urządzenia. Najczęściej pojawiał się standardowy zwrot: „projekt 

realizacji prac związanych z……. „ - co jest nawykiem wynikającym z lat 

poprzednich. 

Przykłady z prac egzaminacyjnych: 

Przykład 1. 

 

Przykład 2. 

 

 
Wystarczający byłby przykładowo tytuł „Badanie korektora graficznego”. 

Przykład 3. 

 
Ta część pracy egzaminacyjnej nie nastręczała kłopotów - praktycznie wszyscy 

zdający radzili sobie z zapisaniem tytułu. Rzadko pojawiające się błędy dotyczyły 

przeważnie rodzaju wykonywanych prac. Zdarzały się również tytuły bardzo długie – 

zawierające praktycznie wszystko co zdający chciał przedstawić  

w pracy.  
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Ad. II.  Założenia do opracowania projektu wynikające z treści 

zadania, danych technicznych układu, wyposażenia stanowiska 

pomiarowego i wykonanych pomiarów 

Ta część pracy egzaminacyjnej powinna zawierać wszystkie informacje 

potrzebne do wykonania projektu. Najważniejsze z nich to: parametry badanego 

układu elektronicznego, wyposażenie stanowiska pomiarowego, jak również rodzaj 

wykonanych pomiarów przy badaniu filtru. 

Przykłady z prac egzaminacyjnych: 

Przykład 1. 
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Przykład 2. 
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Przykład 3. 
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Najczęściej zdający zapominali o rozrzucie parametrów. Każdy układ 

elektroniczny ma określony rozrzut parametrów i należy o tym pamiętać. Ponadto  

w założeniach zdający nie zawsze uwzględniali wykonane pomiary charakterystyki 

przejściowej i częstotliwościowej.  

 

Ad. III. Wykaz działań związanych z uruchomieniem i badaniem 

układu oraz wykaz mierzonych i obliczanych parametrów filtru 

aktywnego 

Wykaz działań jest częścią pracy, w której zdający powinien określić kolejne 

czynności, które będzie wykonywał przy realizacji projektu (badania gotowego układu 

elektronicznego, a nie jego wykonania czy montażu!). Jest to nierozerwalna część 

całości pracy egzaminacyjnej. Ponadto w pracy powinien pojawić się osobno 

sporządzony wykaz mierzonych i obliczanych parametrów zgodnie z poleceniem 

w zadaniu. 

Przykłady z prac egzaminacyjnych: 

Przykład 1. 
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Przykład 2. 
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Przykład 3. 

 
Znaczna część zdających nie pisała wykazu działań jako listy kolejnych 

czynności prowadzących do wykonania zadania. Często zdający „zapominali” 

o określeniu warunków zasilania, jednakże najczęściej występującym błędem był brak 

wykazu mierzonych i obliczanych parametrów filtru. 

Ad. IV. Schematy układów pomiarowych do wyznaczania 

charakterystyk oraz opis sposobu wykonania pomiarów przy 

wyznaczaniu charakterystyk 

Ten element pracy stanowił zasadniczą część projektu. Należało tutaj 

narysować schematy do pomiaru charakterystyki przejściowej i częstotliwościowej. 

Schematy te winny wykorzystywać wyłącznie dostępną aparaturę będącą na 

wyposażeniu stanowiska (zgodnie z treścią zadania). Ponadto powinien również 

wystąpić w tym elemencie opis sposobu pomiaru z uwzględnieniem wielkości 

utrzymywanych jako stałe czy zmienne, jak również parametrów mierzonych. 

Przykładowe schematy: 
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Przykład 1. 

 

 Przykład 2. 

 
Przykład 3. 

 
Jak słusznie zauważył zdający (przykład 1), układ można było sprawdzić 

(zbadać) wykorzystując tylko jeden układ pomiarowy. Jako elementy pomiarowe 

można było wykorzystać zarówno woltomierze (mierzyły sygnał o częstotliwości do 



16 
 

1,5 kHz), jak i oscyloskop. Na schematach najczęściej występującym błędem było 

rysowanie oscyloskopu w trybie pracy x-y. Oscyloskop był dwukanałowy  

i prawidłowym oznaczeniem tego przyrządu pomiarowego jest np. symbol  

z pierwszego przykładu. Bardzo często również zdający na wejściu badanego filtra 

umieszczali źródło napięcia i konsekwentnie traktowali napięcie stałe na wejściu jako 

sygnał wejściowy do filtru. Spora część zdających nie zasilała badanego układu. 

Pojawiały się również na schematach elementy, których nie było w wykazie dostępnej 

aparatury kontrolno-pomiarowej (rezystor, głośnik, częstotliwościomierz). 

Opis sposobu pomiaru winien być stosowny do wcześniej narysowanego 

schematu. 

Przykłady z prac egzaminacyjnych: 

Przykład 1. 

 


