
Lekcja 1 

Temat: Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z 

programem nauczania i kryteriami oceniania. 
 

1. Program nauczania przedmiotu „Podstawy elektrotechniki i elektroniki” w klasie I. 

  

 

 Działy programowe i zagadnienia w nich poruszane: 
 

 

OBWODY ELEKTRYCZNE PRADU STALEGO- 38 godz. 

POLE ELEKTRYCZNE- 10 godz. 

POLE MAGNETYCZNE I ELEKTROMAGNETYZM- 18 godz. 

PODSTAWY MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO- 15 godz. 

OBWODY JEDNOFAZOWE PRADU PRZEMIENNEGO- 24 godz. 

 

Rozkład 
 

 

 

Rozkład materiału - Podstawy elektortechniki i elektroniki em.doc


2. Podręczniki i materiały uzupełniające 

• Podręczniki:  
 

 Podstawy elektrotechniki   
dla szkoły zasadniczej cz 1 

Roman Kurdziel 

Wydawnictwo: WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
Oprawa: miękka 
 

 

 

Podstawy elektrotechniki i elektroniki 
 dla elektryków cz 1  
Chochowski Andrzej  

Wydawnictwo: WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
Oprawa: miękka 
 

 

 

 

 



Podręczniki i materiały uzupełniające 

• Materiały uzupełniające: 

 

 

Zbiór zadań z elektrotechniki 

Aleksy Markiewicz 

Wydawnictwo: WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
Oprawa: miękka 

 

 

 

 

 
 

• Materiały na stronie internetowej szkoły: http://zstiojar.edu.pl/  
zakładka: Informacje dla ucznia- Aktualności- Strony przedmiotowe- 
Elektrotechnika i komunikacja (bezpośredni link do strony:  

http://www.megastyl-bis.pl/szkola/page53.php) 
 

 

 

http://zstiojar.edu.pl/
http://www.megastyl-bis.pl/szkola/page53.php
http://www.megastyl-bis.pl/szkola/page53.php
http://www.megastyl-bis.pl/szkola/page53.php




3. Wymagania i ocenianie 

• Obecność na zajęciach 

• Prowadzenie zeszytu 

Zeszyt ucznia do prowadzenia notatek z przedmiotu jest ważnym 

elementem uczenia się a przedmiotów zawodowych szczególnie. 

Jakość prowadzenia notatek ma duży wpływ na znajomość 

przedmiotu. Zeszyt  jest obowiązkowy i podlega ocenie ocenę. 

 W zeszycie powinny się znaleźć: 

opracowania tematów do aktualnie omawianego,  

istotne notatki i przekazy od nauczyciela,  

opracowane zadania domowe. 



Wymagania i ocenianie 

• Odpowiedzi ustne 
Ważnym elementem opanowania materiału jest jego częste 

powtarzanie, służy temu udzielanie odpowiedzi ustnych 
(obowiązują ostatnie trzy tematy) 

• Sprawdziany pisemne i zadania 
Na podsumowanie każdego działu obowiązuje sprawdzian 

pisemny obejmujący zagadnienia omawiane w tym 
dziale. Sprawdziany są formą obowiązkową i muszą być 
przez każdego zaliczone (w trakcie sprawdzianów uczeń 
może korzystać z własnoręcznie prowadzonych notatek 
w swoim zeszycie przedmiotowym).  
Kolejnym elementem podlegającym ocenie są zadania  
i samodzielne opracowania ucznia. 



Lekcja 2 

Temat: Obwód elektryczny i jego elementy. 

 
1. Znaczenie elektrotechniki 
 



• Cele nauczania podstaw elektrotechniki i elektroniki 



• Zagadnienia wchodzące w skład elektrotechniki i elektroniki 

 

Należą do nich: 

- Wytwarzanie energii  elektrycznej, 

- Przesyłanie energii elektrycznej, 

- Rozdzielanie energii elektrycznej, 

- Przetwarzanie energii elektrycznej w inne rodzaje energii, 

- Przenoszenie za pomocą fal elektromagnetycznych sygnałów 

elektrycznych, dla których formą wyjściową są: znaki graficzne- w 

telegrafii, dźwięki- w telefonii, obrazy- w telewizji. 



2. Wielkości fizyczne i jednostki używane w elektrotechnice 

i elektronice 

Wszystkie pozostałe wielkości, które można wyrazić za pomocą wielkości 

podstawowych, nazywamy wielkościami pochodnymi. 



Aby zmierzyć jakąkolwiek wielkość fizyczną, musimy znać jej jednostkę miary i 

porównać wielkość mierzoną z tą jednostką. 

 

 Jednostki miar dzielimy, podobnie jak wielkości, na jednostki 

podstawowe i pochodne. 

 

Np. metr i sekunda to jednostki podstawowe, metr na sekundę- jednostka 

prędkości- to jednostka pochodna. 

 

 W wielu krajach stosowane były stosowane różne jednostki tejsamej 

wielkości fizycznej. Np. jednostki długości: metr, cal, stopę, yard, wiorsta,mila 

angielska, mila morska. 

Aby ujednolicić układ jednostek XI Generalna Konferencja Miar, urzędująca w 

Paryżu, wprowadziła w 1960 r. międzynarodowy układ jednostek miar SI, 

obejmujący: 

- jednostki podstawowe, 

- jednostki uzupełniające, 

- jednostki pochodne. 



1. Jednostki podstawowe i uzupełniające układu SI. 

 

Lekcja 3 

Temat: Elementy obwodu elektrycznego. 

 



2. Jednostki pochodne SI. 

 



3. Definicje jednostek podstawowych układu SI. 

 
metr - m - jest długością równą 1 650 763,73 długości fali promieniowania, w 

próżni odpowiadającego przejściu między poziomami 2p10 a 5d5 atomu kryptonu 

86 

- kilogram - kg - jest masą międzynarodowego wzorca tej jednostki 

przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar 

- sekunda - s - jest czasem trwania 9 192 631 770 okresów promieniowania 

odpowiadającego przejściu między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu 

podstawowego atomu cezu 133 

- amper - A - jest prądu natężeniem prądu elektrycznego nie zmieniającego się, 

który płynąc w dwóch równoległych przewodach prostoliniowych nieskończenie 

długich, o przekroju okrągłym znikomo małym, umieszczonych w próżni w 

odległości jednego metra jeden od drugiego - wywołałby między tymi 

przewodami siłę równą 2*10-7 N (niutona) na każdy metr długości przewodu 

- kelwin - K - jest 1/273.16 cześcią temperatury termodynamicznej punktu 

potrójnego wody 

- mol - mol - jest licznością (ilością) substancji układu zawierającego liczbę 

cząsteczek lub cząstek równą liczbie atomów zawartych w masie 0,012 kg 

(dokładnie) czystego nuklidu węgla 12C 

kandela - cd - jest światłością, która ma w kierunku prostopadłym pole 1/(6*105) 

m2 powierzchni ciała doskonale czarnego, promieniującego w temperaturze 

krzepnięcia platyny pod ciśnieniem 101 325 Pa (paskal) 



4. Definicje jednostek uzupełniających są znane z geometrii: 

 
 

 

 

radian - rad - jest kątem płaskim o wierzchołku w środku koła, wycinającym z 

obwodu tego koła łuk o długości równej jego promieniowi . 

 

steradian - sr - jest kątem bryłowym o wierzchołku w środku kuli, wycinającym z 

powierzchni tej kuli pole równe kwadratowi jej promienia . 

 



5. Oznaczenie wielkości fizycznych i ich jednostek 

W równaniach wyrażających związki między wielkościami fizycznymi 

stosuje się przyjęte oznaczenia literowe. 

 

np. siła- F, moc- P, napięcie- U, natężenie- I… 

 

Dla oznaczenia ogólnego jednostki używamy tej wielkości w nawiasie 

klamrowym, 

 

 np. 1[F] = 1N co czytamy: 

jednostką siły jest jeden niuton. 



6. Przedrostki i odpowiadające im mnożniki 

 Aby otrzymać jednostkę krotną, wprowadza się mnożniki do jednostek 

układu SI, mnożniki te zapisuje się za pomocą przedrostków. 

 Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa mnożnika 

jotta (gr. okto - osiem) Y 1024 kwadrylion 

zetta (łac. septem - siedem) Z 1021 tryliard 

eksa (gr. ex - sześć) E 1018 trylion 

peta (gr. penta - pięć) P 1015 biliard 

tera (gr. teras – potwór) T 1012 bilion 

giga (gr. gigas – olbrzymi) G 109 miliard 

mega (gr. megas – wielki) M 106 milion 

kilo (gr. khilioi – tysiąc) k 10³ tysiąc 

hekto (gr. hekaton – sto) h 10² sto 

deka (gr. deka – dziesięć) da 101 dziesięć 



6. Przedrostki i odpowiadające im mnożniki- cd 

Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa mnożnika 

decy (łac. decimus – dziesiąty) d 10-1 jedna dziesiąta 

centy (łac. centum – sto) c 10-2 jedna setna 

mili (łac. mille – tysiąc) m 10-3 jedna tysięczna 

mikro (gr. mikros – mały) µ 10-6 jedna milionowa 

nano (gr. nanos – karzeł) n 10-9 jedna miliardowa 

piko (wł. piccolo – mały) p 10-12 jedna bilionowa 

femto (duń. femten – 
piętnaście) f 10-15 jedna biliardowa 

atto (duń. atten – osiemnaście) a 10-18 jedna trylionowa 

zepto (łac. septem - siedem) z 10-21 jedna tryliardowa 

jokto (gr. okto - osiem) y 10-24 jedna kwadrylionowa 



7.Podstawowewielkościelektryczne 



7. Rezystancja, Rezystor. 



Oznaczenie rezystorów 

a) stałe 

b) suwakowe 

c) nastawne 

Drutowe   Warstwowe  Objętościowe 



8. Kondensatory 

• Kondensatory są to elementy elektroniczne, 

służące do gromadzenia ładunków elektrycznych.  

Kondensatory mogą mieć różny kształt, ale zawsze są 

 do siebie podobne wewnętrznie. 

• Kondensator na ogół składa się z dwóch płytek przewodzących prąd 

elektryczny (elektrod), które są od siebie oddalone. Może on zostać 

naładowany ładunkiem elektrycznym. O zdolności magazynowania ładunku, 

czyli o pojemności kondensatora decyduje powierzchnia elektrod i odległość 

między nimi. Większa powierzchnia i mniejsza odległość, daje wyższą 

pojemność.  

 

   

Oznaczenie kondensatorów 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Rotary_capacitor_Pionier.JPG&filetimestamp=20060701120433
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Kondensatory-rozne.jpg&filetimestamp=20050526154811
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Variable_capacitor_symbol_2.svg&filetimestamp=20070711150019
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Capacitor_Symbol_alternative.svg&filetimestamp=20090127105955
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polarized_capacitor_symbol.svg&filetimestamp=20070603121227
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polarized_capacitor_symbol_2.svg&filetimestamp=20070711131123
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polarized_capacitor_symbol_3.svg&filetimestamp=20070711133321
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polarized_capacitor_symbol_4.svg&filetimestamp=20070711134924
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Variable_capacitor_symbol_2.svg&filetimestamp=20070711150019


9. Cewka indukcyjna 

Cewka indukcyjna jest to urządzenie wykonane z przewodnika, które umożliwia 

skupienie energii pola magnetycznego powstałego na skutek przepływu 

prądu przez tę cewkę. 

 

Cewka składa się z pewnej liczby zwojów drutu lub innego przewodnika 

nawiniętych np. jeden obok drugiego na powierzchni walca (cewka 

cylindryczna), na powierzchni pierścienia (cewka toroidalna). Wewnątrz 

zwojów może znajdować się dodatkowo rdzeń z materiału 

diamagnetycznego lub ferromagnetycznego. 

 
Symbol cewki 

indukcyjnej 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Cewka.svg&filetimestamp=20060202232601

