
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna 

Nazwa przedmiotu: Elementy i układy elektroniczne 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie I-go stopnia stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr II/4  II/4 II/4  

 Liczba godzin w semestrze   30/15  15/12 15/9  

 Forma zaliczenia egzamin  zal. na ocenę zal. na ocenę  

 Liczba punktów ECTS 2  2 2  

 

WYKŁAD  
 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie wykładu z przedmiotu Elektrotechnika. 

 

Cele kształcenia:  

Celem wykładu jest uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu zasad działania i właściwości 

wybranych elementów elektronicznych oraz zasad działania, podstaw analizy i projektowania 

analogowych układów elektronicznych, liniowych i nieliniowych.  

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów. Duże rysunki i schematy są przekazywane 

z użyciem środków audiowizualnych (materiały na foliach), zaś wyprowadzenia wzorów - 

metodą tradycyjną (na tablicy). Wykładane zagadnienia są ilustrowane za pomocą 

przykładów. Studenci mają dostęp do opracowanych przez wykładowcę materiałów, 

zawierających większość treści programowych. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie w czasie egzaminu pisemnego co najmniej 50 % 

maksymalnej liczby punktów. 

 

Treści programowe:  

1. Zasady działania, parametry, charakterystyki przyrządów półprzewodnikowych: 

elementów bezzłączowych, diod, tyrystorów, tranzystorów bipolarnych 

i unipolarnych. 

2. Zasady działania, parametry i charakterystyki elementów optoelektronicznych. 

3. Tranzystorowe układy wzmacniające, zasilanie i stabilizacja punktu pracy, praca 

małosygnałowa i wielkosygnałowa, własności pasmowe.  

4. Wzmacniacz operacyjny, parametry, rodzaje, praca wzmacniacza operacyjnego 

w układach liniowych i nieliniowych. 

5. Wzmacniacze mocy, klasy pracy elementów aktywnych, właściwości energetyczne, 

zniekształcenia nieliniowe. 

6. Sposoby wytwarzania drgań elektrycznych, generatory przebiegów sinusoidalnych 

i impulsowych.  



7. Układy zasilające. Układy prostownikowe jedno- i wielofazowe, prostowniki 

sterowane. Filtry tętnień. 

8. Zasilacze stabilizowane, stabilizatory parametryczne i kompensacyjne, stabilizatory 

impulsowe.  

 

Literatura podstawowa:  

1. Kuta S. (red.), Elementy i układy elektroniczne, cz. I. Akademia Górniczo-Hutnicza, 

Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000. 

2. Kuta S. (red.), Elementy i układy elektroniczne, cz. II Akademia Górniczo-Hutnicza, 

Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Tietze U., Schenk Ch., Układy półprzewodnikowe. Wydawnictwa Naukowo-

Techniczne, Warszawa 2006. 

 

Efekty kształcenia:  

Ukończenie kursu zapewnia studentowi rozumienie zasad działania wybranych elementów 

elektronicznych i rozwiązań układowych, oraz umiejętność wykorzystywania znajomości 

zjawisk elektrycznych i ich zastosowań w technice. Uzyskana wiedza stanowi wystarczającą 

podstawę do praktycznego uruchamiania i pomiarów laboratoryjnych prostych układów 

elektronicznych.  

 

Język wykładowy: polski 

 

LABORATORIUM 

 

Wymagania wstępne:  

Wymagane zaliczenie wykładu z przedmiotu Elektrotechnika. 

 

Cele kształcenia:  

Zajęcia laboratoryjne mają na celu praktyczną weryfikację nabytych wiadomości 

teoretycznych oraz uzyskanie umiejętności wykonywania pomiarów właściwości elementów 

elektronicznych i podstawowych układów elektronicznych, a także dokumentowania 

wyników pomiarów. 

 

Metody dydaktyczne:  

Dwugodzinne ćwiczenia laboratoryjne i pisemne sprawozdania są wykonywane w zespołach 

dwuosobowych. Wstępna kontrola przygotowania do ćwiczenia odbywa się w formie 

kartkówek.  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Do zaliczenia jest konieczne uzyskanie pozytywnych ocen z przeprowadzonych kartkówek 

i z sześciu ćwiczeń laboratoryjnych z poniższej listy. 

 

Treści programowe:  

1. Zajęcia wprowadzające (1 godzina). 

2. Badanie diody półprzewodnikowej lub elementów optoelektronicznych. 

3. Pomiary charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego lub unipolarnego. 

4. Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych. 

5. Pasmowe wzmacniacze mocy. 

6. Prostowniki niesterowane i powielacze napięcia. 



7. Stabilizatory napięć i prądów stałych. 

8. Układy generacyjne. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Stanclik J., Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z układów elektronicznych. Internet, 

strona Wydz. Technicznego Kolegium Karkonoskiego (www.kk.jgora.pl). 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Filipkowski A. (red.), Elementy i  układy elektroniczne. Projekt i laboratorium. 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002. 

2. Prałat A. (red.), Laboratorium układów elektronicznych, cz. I. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998. 

3. Prałat A. (red.), Laboratorium układów elektronicznych, cz. II, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001. 

 

Efekty kształcenia:  

Zajęcia laboratoryjne zapewniają uzyskanie przez studenta umiejętności uruchamiania 

układów prototypowych, praktycznego wykorzystywania znajomości zjawisk elektrycznych, 

przeprowadzania pomiarów laboratoryjnych i opracowywania dokumentacji wyników 

pomiarów. Ukończenie kursu zapewnia studentowi rozumienie zasad działania wybranych 

elementów elektronicznych i prostych układów elektronicznych, oraz umiejętność ich 

zastosowań w technice.  

 

PROJEKT  
 

Wymagania wstępne:  

Wymagane zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Elektrotechnika. 

 

Cele kształcenia:  

Zajęcia mają na celu uzyskanie przez studenta umiejętności wykonywania obliczeń 

projektowych wybranych układów elektronicznych, opracowywania dokumentacji 

technicznej zaprojektowanego układu oraz opanowania umiejętności stosowania komputerów 

i specjalistycznego oprogramowania komputerowego w pracach projektowych.  

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia są prowadzone w laboratorium komputerowym wyposażonym w program PSpice. 

Poszczególne fragmenty obliczeń projektowych są objaśniane przez nauczyciela 

akademickiego, a potem wykonywane przez studentów (praca równoległa) częściowo za 

pomocą kalkulatorów, a częściowo z użyciem komputerów. Bieżąca kontrola nabytych 

umiejętności odbywa się w formie krótkich sprawdzianów obliczeniowych. Niezależnie od 

tego każdy student wykonuje w ciągu semestru indywidualne zadanie projektowe. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Zaliczenie indywidualnego opracowania projektowego prostego układu elektronicznego, 

wykonanego z wykorzystaniem komputera i specjalistycznego oprogramowania oraz co 

najmniej 50 % sumy maksymalnej liczby punktów z krótkich sprawdzianów pisemnych 

(piętnastominutowych kartkówek obliczeniowych). 

 

Treści programowe:  

1. Zajęcia wprowadzające, opanowanie umiejętności obsługi programu Schematics, 

wyznaczenie charakterystyk statycznych tranzystora, projektowanie obwodu zasilania. 



2. Analiza stałoprądowa wzmacniacza. Symulacja wpływu zmian temperatury i wahań 

napięcia zasilającego na punkt pracy. 

3. Projektowanie układu wzmacniacza tranzystorowego ze względu na parametry 

robocze. 

4. Wyznaczenie pojemności kondensatorów na podstawie częstotliwości granicznych. 

5. Małosygnałowa analiza zmiennoprądowa. Wyznaczenie parametrów roboczych 

i pasma wzmacniacza. 

6. Analiza czasowa i Fouriera. Ocena maksymalnej amplitudy i zniekształceń 

nieliniowych sygnału wyjściowego. 

7. Analiza w dziedzinie czasu wzmacniacza pobudzonego falą prostokątną, związek 

parametrów czasowych i częstotliwościowych. 

8. Zajęcia zaliczeniowe. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Filipkowski A. (red.), Elementy i  układy elektroniczne. Projekt i laboratorium. 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002. 

2. Król A., Moczko J., PSpice. Symulacja i optymalizacja układów elektronicznych. 

Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1998. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Dobrowolski A., Pod maską SPICE’a. Metody i algorytmy analizy układów 

elektronicznych. Wydawnictwo BTC, Warszawa 2004. 

2. Porębski J. Korohoda P., SPICE – program analizy nieliniowych układów 

elektronicznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996. 

 

Efekty kształcenia:  

Zajęcia zapewniają uzyskanie przez studenta umiejętności wykonania projektów prostych 

układów elektronicznych oraz umiejętności stosowania komputerów i specjalistycznego 

oprogramowania komputerowego w pracach projektowych. 

 

Osoba(y) prowadząca(e):  

dr inż. Józef Biegalski 

dr inż. Marian Pierzchała, docent 

mgr inż. Bogdan Adamiak 


