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Przykład 2. 
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Przykład 3. 

 

Opis sposobu pomiaru często zawierał bardzo długie opisy zestawienia układu 

pomiarowego, niekiedy nawet wraz z wyróżnieniem kolorów przewodów 

łączeniowych (co było niepotrzebne i nieoceniane), nie zawierał natomiast istoty 

wykonania pomiarów, tj. wartości parametrów stałych, wielkości parametrów 

zmiennych, jak również wielkości odczytywanych z przyrządów pomiarowych. 

Bardzo często również zdający w opisie sposobu pomiaru odnosili się do aparatury 

kontrolno-pomiarowej, której nie umieścili na schemacie (np. odczytywali napięcie 

z woltomierza, a na schemacie był tylko oscyloskop). 
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Ad. V. Wskazania eksploatacyjne dotyczące filtru wynikające 

z założonych parametrów technicznych i użytkowych 

Wskazania eksploatacyjne są warunkami, jakie musi zapewnić użytkownik 

urządzenia w celu poprawnej jego pracy. Użytkownik nie ma wpływu na parametry 

urządzenia (w tym konkretnym zadaniu nie mógł np. zmienić częstotliwości pracy 

układu). Generalnie wskazania eksploatacyjne winny dotyczyć tych elementów 

(parametrów) na które ma wpływ użytkownik, a w szczególności temperaturę 

zewnętrzną, wilgotność, napięcia zasilające układ, czy poziom sygnału wejściowego. 

Przykłady z prac egzaminacyjnych: 

Przykład 1. 

 

Przykład 2. 
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Przykład 3. 

 
W przykładzie 3 zdający we wskazaniach eksploatacyjnych podaje dodatkowo 

takie parametry jak: wzmocnienie napięciowe, czy pasmo przenoszenia – są one tutaj 

zbędne. W pracach egzaminacyjnych najczęściej spotykanym błędem był brak 

wartości liczbowych określonych parametrów (tzn. zdający określał na jakie parametry 

musi zwracać uwagę użytkownik, ale nie podawał dopuszczalnych granic). Ponadto 

piszący często zapominali o dolnym zakresie temperatury. Podawali tylko, iż 

temperatura pracy układu nie może przekroczyć 50 °C zapominając o tym, iż  

w przypadku układów elektronicznych ważny jest również dolny zakres temperatury. 

W szeregu prac nie pojawiał się zwrot „Układ należy zasilić….., Używać  

w temperaturze….” Forma ma tutaj duże znaczenie. Zamiast tego zdający podawali 

parametry układu np. Ucc mniejsze niż 12 V. W sporej części prac pojawiał się 

przepisany cały wykaz parametrów układu, co nie jest dobrym rozwiązaniem. 

Ad. VI. Charakterystyka przejściowa i częstotliwościowa 

badanego filtru 

Zdający mieli do wykonania dwie charakterystyki (przejściową  

i częstotliwościową) – obie w skali liniowej (patrz zadania egzaminacyjne). Na 

charakterystyce częstotliwościowej należało zaznaczyć pasmo przenoszenia  

i częstotliwości środkową, górną i dolną. 

Przykłady z prac egzaminacyjnych: 
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Przykład 1. 
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Przykład 2. 

 


