
Раздатачны матэрыял да вучэбнага занятку 

 

Актуалізацыя раней набытых ведаў 

1 Злучыце адпаведнае 

Прыбор для вымярэння сілы току … паралельна 

Прыбор для вымярэння напружання…амперметр 

Амперметр падключаюць у ланцуг …вальтметр 

Вальтметр падключаюць у ланцуг … паслядоўна 

2 Рашыце задачы: 

U, В I, А R, Ом 

220 10  

 5 12 

36  10 

 

Картка – заданне для першай групы (эксперыментатары) 

Устанавіць заканамернасць для сілы токупры паслядоўным злучэнні. 

Абсталяванне: крыніца току, амперметр, ключ, набор рэзістараў, 

злучальныя правады. 

1 Збярыце ланцуг, уключыўшы паслядоўна крыніцу току, амперметр, 

резістар 1, резістар 2, ключ; замкніце ланцуг. 

2 Вымерайце сілу току ў першым резістары, запішыце I1=…. 

3 Разамкніце ланцуг. 

4 Пастаўце амперметр перад другім рэзістарам. Замкніце ланцуг. 

5 Вымерайце сілу току ў другім рэзістары, Запішыце I2=…. 

6 Параўнайце I1 іI2. Зрабіце вывад. Нарысуйце схему электрычнага 

ланцуга. 

 

Картка – заданне для другой групы (эксперыментатары) 

Устанавіць заканамернасць для напружанняпры паслядоўным злучэнні. 

Абсталяванне: крыніца току, вальтметр, ключ, набор рэзістараў, 

злучальныя правады. 

1 Збярыце ланцуг, уключыўшы паслядоўна крыніцу току, резістар 1, 

резістар 2, ключ. 

2 Падключыце паралельна першаму резістару вальтметр. Замкніце 

ланцуг. 

3 Вымерайце напружанне на першым резістары, запішыце U1=…. 

4 Разамкніце ланцуг. 

5 Падключыце вальтметр паралельна другому рэзістару. Замкніце 

ланцуг. 

6 Вымерайце напружанне надругім рэзістары, запішыце U2=…. 



7 Разамкніце ланцуг. 

8 Падключыце вальтметр так, каб ён быў размешчаны паралельна двум 

рэзістарам адначасова. Замкніце ланцуг. 

9 Вымерайце напружанне нарэзістарах, Запішыце U= 

10 Параўнайце U1+U2 і U.Зрабіце вывад. Нарысуйце схему 

электрычнага ланцуга. 

 

Праграмісты ў праграме “Віртуальная лабараторыя” выконваюць 

дадзеныя заданні віртуальна. 

 

Выхадны кантроль 

1 Якая з прыведзеных формул непраўдзівая пры паслядоўным злучэнні 

праваднікоў? 

а) 21 UUU += . 

б) 21 RRR += . 

в) 21 III += . 

г) 21 III == . 

2 Чаму роўна агульнае супраціўленне ўчастка ланцуга, што складаецца з двух 

рэзістараў? 
3 Ом 6 Ом

 
 

3 На ўчастку ланцуга з трох рэзістараў супраціўленнем 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом 

напружанне роўна 12 В. Напружанне на рэзістары 3 Ом роўна… 

1 ОМ 2 ОМ 3 ОМ 

 

 12 В 


