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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień
związanych wytwarzaniem,
przesyłaniem i użytkowaniem energii elektrycznej (elektrotechnika) oraz wiedzy dotyczącej
przetwarzania analogowych i cyfrowych sygnałów elektrycznych (elektronika) Przekazywana wiedza
teoretyczna i ćwiczenia laboratoryjne zapewniają nabycie umiejętności w zakresie analizy prostych
obwodów elektrycznych oraz zaznajomienie się z podstawowymi przyrządami do obserwacji sygnałów i
pomiarów wielkości elektrycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł zajęć zna i
rozumie/potrafi/jest gotów do

Powiązania z
KEU

Sposób weryfikacji i oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez studenta
w ramach poszczególnych form zajęć i
dla całego modułu zajęć

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

Wie, jaki jest związek pomiędzy fizyką a
elektrotechniką, elektroniką i
współczesną techniką.

IMT1A_W01

Aktywność na zajęciach

M_W002

Ma wiedzę w zakresie podstaw
elektrotechniki i
elektroniki, niezbędną do opisu i
analizy
nieskomplikowanych układów
elektrycznych.

IMT1A_W02

Kolokwium
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M_W003

Zna zasady działania podstawowych
urządzeń
elektrycznych oraz układów
elektronicznych. Zna
podstawowe zasady bezpiecznej obsługi
urządzeń elektrycznych.

IMT1A_W02

Kolokwium, Referat

Umiejętności: potrafi
M_U001

Umie przeprowadzić analizę prostego
obwodu
elektrycznego. Umie sformułować
matematyczne
równania obwodu elektrycznego i
zinterpretować otrzymane rozwiązania.

IMT1A_U02

Kolokwium, Sprawozdanie, Zaliczenie
laboratorium

M_U002

Potrafi wykonać podstawowe pomiary i
obserwacje sygnałów w obwodach
elektrycznych i układach
elektronicznych.

IMT1A_U03

Sprawozdanie, Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych, Zaliczenie laboratorium

M_U003

Potrafi opracować wyniki pomiarów oraz
sporządzić sprawozdanie z
przeprowadzonych pomiarów, badań i
obserwacji.

IMT1A_U03

Sprawozdanie, Kolokwium

IMT1A_K02

Aktywność na zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Potrafi pracować zarówno indywidualnie
jak i w zespole realizując swoją część
zadania.

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć

45

30

0

15

0

0

0

0

0

0

Lektorat

Prace kontrolne i
przejściowe

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia terenowe

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
seminaryjne

Konwersatorium

Ćwiczenia
projektowe

Ćwiczenia
laboratoryjne

Wykład

Suma

Ćwiczenia
audytoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

0

0

Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form
zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie

Lektorat

Prace kontrolne i
przejściowe

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia terenowe

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
seminaryjne

Konwersatorium

Ćwiczenia
projektowe

Ćwiczenia
laboratoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
audytoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Wykład

Kod MEU

Wiedza: zna i rozumie
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M_W001

Wie, jaki jest związek pomiędzy
fizyką a elektrotechniką,
elektroniką i współczesną
techniką.

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W002

Ma wiedzę w zakresie podstaw
elektrotechniki i
elektroniki, niezbędną do opisu i
analizy
nieskomplikowanych układów
elektrycznych.

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W003

Zna zasady działania
podstawowych urządzeń
elektrycznych oraz układów
elektronicznych. Zna
podstawowe zasady bezpiecznej
obsługi urządzeń elektrycznych.

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Umiejętności: potrafi
M_U001

Umie przeprowadzić analizę
prostego obwodu
elektrycznego. Umie
sformułować matematyczne
równania obwodu elektrycznego i
zinterpretować otrzymane
rozwiązania.

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

M_U002

Potrafi wykonać podstawowe
pomiary i obserwacje sygnałów w
obwodach elektrycznych i
układach elektronicznych.

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

M_U003

Potrafi opracować wyniki
pomiarów oraz sporządzić
sprawozdanie z
przeprowadzonych pomiarów,
badań i obserwacji.

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Potrafi pracować zarówno
indywidualnie jak i w zespole
realizując swoją część zadania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

45 godz

Przygotowanie do zajęć

5 godz

przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania

6 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

28 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

84 godz

Punkty ECTS za moduł

3 ECTS

Pozostałe informacje
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Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład

Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne. Sygnały analogowe i cyfrowe. Wartości
średnie i skuteczne sygnałów elektrycznych. Przyrządy do pomiaru wielkości
elektrycznych. Mody DC i AC multimetrów. Pomiar prądu, napięcia i mocy.
Podstawowe elementy obwodu elektrycznego i ich własności. Podstawowe elementy
półprzewodnikowe. Analiza obwodu elektrycznego. Obwody prądu stałego w stanie
ustalonym. Energia i bilans mocy w obwodzie elektrycznym.
Prąd sinusoidalny. Metoda liczb zespolonych. Impedancja zespolona. Moce w
obwodach prądu sinusoidalnego. Obwody jednofazowe i układy trójfazowe. Instalacje
elektryczne.
Stany dynamiczne w obwodach elektrycznych. Zmienne stanu. Generacja drgań.
Pomiary i obserwacje oscyloskopowe.
Transformatory. Silniki i prądnice. Maszyny prądu stałego. Maszyny synchroniczne i
asynchroniczne
Podstawowe układy elektroniczne. Układy analogowe i cyfrowe. Prostowniki i układy
zasilające, wzmacniacze, wzmacniacz operacyjny. Wybrane układy cyfrowe
kombinacyjne i sekwencyjne.
Ćwiczenia laboratoryjne

Ogólne zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń i eksploatacji instalacji
elektrycznej. Symulacja pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych w
programie NI Multisim.
Pomiary w obwodach prądu stałego – sprawdzenie wybranych twierdzeń z teorii
obwodów, bilans mocy, charakterystyki prądowo-napięciowe stabilizowanych zasilaczy
elektronicznych.
Obwody prądu sinusoidalnego – pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia, pomiar
mocy
czynnej, biernej i pozornej. Autotransformator.
Generator funkcyjny – badanie układu elektronicznego z wykorzystaniem oscyloskopu.
Pomiary multimetrami cyfrowymi w trybach DC i AC.

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w
połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do
prezentowanych zagadnień.
Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany
problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad
problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
1. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z
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laboratorium oraz sprawdzianu pisemnego z wykładu.
2.Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Do zaliczenia laboratorium konieczne jest
wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych zespołowych jak i indywidualnych.
3. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest samodzielne wykonanie przez studenta/kę dwóch
sprawozdań pisemnych z realizowanych ćwiczeń. Każde sprawozdanie powinno być oddane na
następnych zajęciach od wykonania ćwiczenia. Opóźnienie w oddaniu sprawozdania w w/w terminie
powoduje obniżeniem oceny ze sprawozdania. Sprawozdania należy oddać najpóźniej do końca zajęć
semestru.
4. Ocena z laboratorium obejmuje ocenę z sprawozdań pisemnych oraz sprawdzianu pisemnego
dotyczącego ćwiczeń laboratoryjnych.
5. Jeżeli student/ka nie uzyska pozytywnej oceny z laboratorium w terminie przewidzianym tokiem
studiów, to może zdawać dodatkowe sprawdziany pisemne:
a) w I terminie poprawkowym ustalonym przez prowadzącego do końca podstawowej sesji
egzaminacyjnej,
b) w II terminie poprawkowym ustalonym przez prowadzącego do końca poprawkowej sesji
egzaminacyjnej.
6. W przypadku braku pozytywnej oceny końcowej spowodowanej niepozytywną oceną z sprawdzianu
pisemnego z wykładu oraz niewystarczającą oceną z laboratorium (ocena mniejsza niż 4,0) to
student/ka może zdawać poprawkowe sprawdziany pisemne z wykładu:
a) w I terminie poprawkowym ustalonym przez prowadzącego do końca podstawowej sesji
egzaminacyjnej,
b) w II terminie poprawkowym ustalonym przez prowadzącego do końca poprawkowej sesji
egzaminacyjnej.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami
udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie
wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej.
Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Sposób obliczania oceny końcowej
Średnia ważona ocen z kolokwium pisemnego z wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych.
Ocena końcowa = 1/2 oceny z sprawdzianu pisemnego z wykładu + 1/2 oceny z laboratorium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
Nieobecności na zajęciach i ich usprawiedliwianie odbywa się zgodnie z Regulaminem Studiów.
Ćwiczenia, na którym student był nieobecny usprawiedliwiony, bądź nieusprawiedliwiony należy odrobić
najpóźniej do końca zajęć semestru z inną grupą ćwiczeniową zgodnie z podanym harmonogramem.
Z odrabianego ćwiczenia należy oddać sprawozdanie pisemne.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Matematyka: Znajomość elementarnej algebry liniowej i analizy matematycznej.
Fizyka: Podstawowa wiedza z zakresu fizyki (jednostki i wielkości fizyczne, siła, praca, energia,moc,
ładunek, prąd, napięcie, itp..) Znajomość podstaw fizycznych zjawisk elektrycznych i magnetycznych.
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