
Informacje ogólne 

 Temat Podstawowe zastosowania tyrystorów i ogólna budowa przekształtnika na podstawie 
prostowników sterowanych 

 

 Adresat zajęd  Klasa II technikum ( technik elektryk ) 

 Czas realizacji  
 zajęd 

 2 x 45 min klasopracownia energoelektroniki w ZSE – lekcje wspomagane kursem na 
platformie moodle 

 Cel (ogólny) główny  
 zajęd 

 główny efekt  

uczeo charakteryzuje parametry elementów i układów energoelektronicznych i określa 
ich wpływ na pracę układów w  konkretnych zastosowaniach 

 Cele operacyjne  
 (szczegółowe): 

  

 Wiadomości  Uczeo : 
Klasyfikuje tyrystory 
definiuje stany pracy tyrystora 
zna podstawowe parametry tyrystora 

 Umiejętności 

Uszczegółowione 

efekty 

 Uczeo potrafi:  
- rozpoznad tyrystory oraz układy tyrystorowe na podstawie symbolu 
graficznego, parametrów, wyglądu zewnętrznego, schematu 
-  rozróżnid parametry tyrystorów,  
- zanalizowad przebieg pracy układów prostowników sterowanych 
jednofazowych na podstawie schematów ideowych, 
- określid parametry tyrystorów wpływające na pracę układów 
- omówid podstawowe wykresy opisujące stany statyczne tyrystora , 
- przewidzied skutki zmiany parametrów tyrystora na pracę układu 
prostownika 
- zanalizowad treści katalogów i dokumentacji technicznej 
- dobrad tyrystor w zależności od mocy i napięcia odbiornika 
rezystancyjnego 

 Umiejętności z 

zakresu KPS lub 

OMZ 

  

 (KPS). Kompetencje personalne i społeczne 
1) przestrzega zasad kultury i etyki; 
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadao; 
3) przewiduje skutki podejmowanych działao; 
4) jest otwarty na zmiany 
5) potrafi radzid sobie ze stresem; 
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
8) potrafi ponosid odpowiedzialnośd za podejmowane działania; 
10) współpracuje w zespole. 
 
(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów 
nauczanych na poziomie technika) 
1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadao; 
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadao; 
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadao; 
4) ocenia jakośd wykonania przydzielonych zadao; 
5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na 
poprawę warunków i jakośd pracy; 
6) komunikuje się ze współpracownikami. 

 Postawy Nastawienie na wspólne działanie 
Konsekwencja w realizacji zadao - dążenie do realizacji celów 
Nastawienie na uczenie się od innych 
Nastawienie na ciągłe uzupełnianie swojej wiedzy 
Dbałośd o jakośd proponowanych rozwiązao 
Dbałośd o porządek przy wykonywaniu prac 
Znajdywanie wsparcia dla prowadzonych zadao 
Elastycznośd – zdolnośd do inicjowania i zmiany reguł w celu lepszego 



dostosowania do potrzeb 

 Metody/techniki pracy Prezentacja multimedialna 
Dyskusja grupowa ( punktowana ) 
Doświadczenia uczniowskie 
Praca w grupach tematycznych z użyciem komputera i internetu – platforma moodle – kurs 
energoelektroniki  

 Formy pracy początkowo – praca zbiorowa całą klasą 
praca grupowa – 4 osoby w zespole ( dobieranie uczniów w grupy narzucony przez 
nauczyciela ) 

 Środki dydaktyczne katalogi elementów 
foldery producentów 
zestawy rzeczywistych elementów energoelektronicznych – ppm 
komputer z dostępem do internetu ( laptop ) – 1 na grupę 
projektor multimedialny 
flipchart  
markery 
karty pracy  
podręcznik 
kurs energoelektroniki na platformie moodle 

 Przebieg lekcji 

 Faza wstępna  Wprowadzenie do  
 tematu 

  

Powitanie uczniów, przedstawienie celu i programu zajęd 
Omówienie kwestii organizacyjnych i ustalenie zasad obowiązujących 
w czasie zajęd 
 
Nawiązanie do poprzednich tematów.  Krótkie powtórzenie 
wiadomości o diodach i prostownikach niesterowanych – prezentacja 
multimedialna, dyskusja  
Ustalenie wspólnie wad i zalet prostownika niesterowanego 
Zapisanie ich na tablicy 
Nauczyciel stawia pytanie: 
Czy jest możliwośd sterowania układami prostowniczymi? 

  - sprawy organizacyjne: 

Uczniowie poszukają odpowiedzi na to pytanie pracując w zespołach. 
Pracę zespołów moderuje i ocenia zespół ekspertów:  
3 uczniów najaktywniejszych przy wprowadzeniu do tematu wraz z 
nauczycielem .   
Nauczyciel dokonuje podziału uczniów na 4 osobowe grupy 

Uczniowie siadają przy stołach, na których przygotowane są katalogi, 
foldery oraz laptopy z dostępem do internetu 

Zespoły wyznaczają liderów, którzy zgłaszają się do nauczyciela po 
zestawy pomocnicze (materiały w formie papierowej, elementy 
energoelektroniczne, mierniki, karty pracy,  itp. ) przypisują role w 
zespole. 

Uczeo potrafi: 
KPS (1) 1. zastosowad zasady kultury osobistej 
KPS (1) 2. zastosowad zasady etyki zawodowej 
KPS (8) 1. podjąd samodzielne decyzje 
KPS (8) 2. ocenid ryzyko podejmowanych działao 
KPS (8) 3. określid skutki podejmowanych decyzji 
KPS (10) 2. podjąd role w zespole 
OMZ (2)1. rozpoznad kompetencje i umiejętności osób w zespole 



OMZ (2)2. rozdzielid podzadania według umiejętności i kompetencji 
członków zespołu 
 

 

 Postawienie  
 problemu  
 badawczego 

Wykazad przewagę tyrystora nad diodą, prostownika sterowanego nad 
prostownikiem niesterowanym 

 Faza realizacyjna  Pozyskiwanie danych Nauczyciel przedstawia nowy przyrząd półprzewodnikowy mocy: 
Tyrystor – dioda sterowana. 
Prezentacja multimedialna zawierająca symbole, oznaczenia zdjęcia, 
charakterystyki, stany pracy. 
Uczniowie w grupach rozpoznają elementy wśród otrzymanych 
zestawów, odczytują oznaczenia, wyszukują parametry w katalogach – 
wypełniają karty pracy.  
Karty zbierane są przez ekspertów i będą podlegały ocenie. 
 
KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych działao; 
KPS (3) 1. zaplanowad przedsięwzięcia 
KPS (3) 2. zrealizowad zadania 
KPS (3) 3. zanalizowad osiągnięcia swoich działao 
KPS (3) 4. rozwiązad problemy 
 
KPS (4) jest otwarty na zmiany; 
KPS (4) 1. przejawid gotowośd do ciągłego uczenia się 
KPS (4) 2. przejawid chęd doskonalenia się 
 
OMZ (1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadao 
OMZ (1)1. rozpoznad zadanie do wykonania 
OMZ (1)2. dokonad dekompozycji zadania na podzadania 
OMZ (1)3. szacowad czas realizacji zadao i podzadao 
 
Uczniowie pracując w zespołach mają dostęp do kursu 
energoelektroniki na szkolnej platformie moodle, gdzie są 
zamieszczone materiały pomocnicze do lekcji: prezentacja 
multimedialna, symbole przyrządów półprzewodnikowych, zdjęcia 
przyrządów, oznaczenia, parametry, schematy prostowników 
sterowanych, przebiegi napięd i prądów, linki do stron www 
związanych tematycznie  
 
KPS (2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadao 
KPS (2) 1. zaproponowad możliwości rozwiązywania problemów 
KPS (2) 2. zainicjowad realizacje celów 
KPS (2) 3. zrealizowad działania zgodnie z własnymi pomysłami 
KPS (2) 4. zastosowad innowacyjne rozwiązania problemów 
KPS (10) współpracuje w zespole; 
KPS (10) 1. doskonalid swoje umiejętności komunikacyjne 
KPS (10) 2. podjąd role w zespole 
 
OMZ (3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadao 
OMZ (3)1. wydad dyspozycje osobom realizującym poszczególne 
zadania 
OMZ (3)2. nadzorowad jakośd i terminowośd realizowanych zadao 
OMZ (5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne 
wpływające na poprawę warunków i jakośd pracy; 
OMZ (5)1. zanalizowad organizację pracy w miejscu pracy  



OMZ (5)2. zaproponowad zmiany w organizacji pracy mające na celu 
poprawę wydajności i jakości pracy 
OMZ (5)3. dobrad metody wpływające na poprawę warunków i jakośd 
pracy  
OMZ (5)4. dobrad narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na 
poprawę warunków i jakośd pracy 

 Przetwarzanie  
 i analiza danych 

uczniowie w zespołach porządkują informacje na temat tyrystorów i 
układów prostowników sterowanych. Informacje mogą przygotowad w 
formie papierowej – na kartkach lub flipcharcie, elektronicznej – w 
postaci dowolnej,  
KPS i OMZ jw 

 Prezentacja danych  Prezentacja wyników pracy każdej z grup odbywa się na zajęciach, 
prezentacji mogą dokonywad wszyscy członkowie grupy. Kluczowe 
wnioski zapisywane są na tablicy. Prezentacje są oceniane przez zespół 
ekspertów, którzy mogą zadawad pytania prezentującym 

KPS (5) potrafi radzid sobie ze stresem; 
KPS (5) 1. określid sposoby radzenia sobie ze stresem 
KPS (5) 2. zastosowad techniki relaksacyjne 
KPS (6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
KPS (6) 1. zanalizowad koniecznośd ciągłego doskonalenia się 
KPS (8) potrafi ponosid odpowiedzialnośd za podejmowane działania; 
KPS (8) 1. podjąd samodzielne decyzje 
KPS (8) 2. ocenid ryzyko podejmowanych działao 
KPS (8) 3. określid skutki podejmowanych decyzji 
 

 Rozwiązanie 
 problemu  
 badawczego 

 Wspólna analiza zapisanych wniosków z pracy poszczególnych grup – 
podsumowanie grupy ekspertów 
Wykazanie przewagi tyrystora nad diodą w świetle zastosowania  
Rola nauczyciela  polega na moderowaniu prezentacji, zadawaniu 
odpowiednich pytao np. „Jakich słów należy unikad by komunikat był 
precyzyjny?”, przeformułowaniu propozycji uczniów oraz zgłaszaniu 
swoich propozycji, jeśli nie zgłoszą ich uczniowie. W podsumowaniu 
nauczyciel powinien zachęcid uczniów do stosowania tych zasad w 
codziennej komunikacji, szczególnie w sytuacji gdy precyzja 
komunikacji jest szczególnie istotna. 
OMZ (6) komunikuje się ze współpracownikami. 
OMZ (6)1. słuchad argumentów i wyjaśnieo podwładnych 
OMZ (6)2. argumentowad swoje decyzje w rozmowach z podwładnymi 
OMZ (6)3. zastosowad właściwe formy komunikacji interpersonalnych 
OMZ (6)4.zastosowad w komunikacji ze współpracownikami 
nowoczesne środki techniczne 

 Faza podsumowująca  prezentacja wyników i wniosków grup/uczestników – ogólne wnioski 

Przeprowadzenie podsumowania prezentacji poszczególnych grup – podsumowania dokonuje 
grupa ekspertów( nauczyciel i 3 uczniów ) .  
Ocenie podlega:  
karta pracy, sposób prezentacji, podział ról, przejrzystośd formy i wypowiedzi, zawartośd 
merytoryczna, przystępnośd treści, efekt koocowy oraz organizacja pracy grupy  
 
OMZ (4) ocenia jakośd wykonania przydzielonych zadao 
OMZ (4)1. skontrolowad jakośd wykonywanych czynności 
OMZ (4)2. porównad jakośd wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji 
 

 Praca domowa  utrwalenia nowej wiedzy (wiadomości lub umiejętności) 



Przygotowanie w formie elektronicznej i umieszczenie na platformie moodle na kursie 
energoelektroniki  materiałów wypracowanych na zajęciach oraz przykładu konkretnego, 
rzeczywistego zastosowania prostownika sterowanego.  

 Ewaluacja  Uczniowie w grupach, a następnie całą klasą omawiają rezultaty dwiczenia. 
• Pozytywne i negatywne doświadczenia związane z pracą w grupach. 
• Czego można się nauczyd pracując z innymi? 
• Co by zrobili inaczej, a co poszło dobrze? 

Wypełnienie przez uczniów ankiety ewaluacyjnej – forma papierowa pod koniec zajęd 

Dyskusja na kursie energoelektroniki na platformie moodle zainicjowana przez ekspertów 

 
 


