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B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przed-
miotów 

przedmiot kierunkowy 
 

Status modułu  obowiązkowy 
 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

semestr VI 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

semestr letni 
 

Wymagania wstępne 
Teoria obwodów 1,2, Instalacje elektryczne 
 

Egzamin  
tak 
 

Liczba punktów ECTS 6 

 
 

Forma prowadze-
nia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 30 15 30   

 



 

 

 

 
C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu budo-
wy i eksploatacji sieci elektroenergetycznych oraz zabezpieczeń elektroenergetycznych, 
przygotowanie studentów do prowadzenia obliczeń parametrów eksploatacyjnych sieci, do-
konywania wyboru zabezpieczeń i obliczania ich nastaw. 
 

 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Forma pro-
wadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie 
do efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów ob-
szarowych 

W_01 

potrafi wymienić i omówić wymagania stawiane sie-
ciom i zabezpieczeniom elektroenergetycznym, wy-
brać schemat zastępczy elementu układu elektroe-
nergetycznego, scharakteryzować i obliczyć jego 
parametry.  

wykład 
ćwiczenia 

 
K_W14 

T1A_W03 

W_02 

potrafi obliczyć rozpływ prądów, spadki napięcia dla 
linii promieniowych i dwustronnie zasilanych dla róż-
nych poziomów napięć, straty mocy w liniach 
i w transformatorach, wybrać sposób regulacji napię-
cia i obliczyć jej zakres, dobrać przekrój przewodów, 
obliczyć naprężenia i zwisy w linii napowietrznej.  

wykład 
ćwiczenia 

 
K_W14 

T1A_W04 
 

W_03 

potrafi dobrać właściwe zabezpieczenie przed skut-
kami określonych zakłóceń w pracy poszczególnych 
elementów układu elektroenergetycznego i obliczyć 
jego nastawę. 

wykład 
laborato-
rium 

K_W14 
K_W16 
K_W25 T1A_W04 

T1A_W05 

U_01 

potrafi wykorzystać równanie stanu w projektowaniu 
przęsła linii napowietrznych 

wykład 
ćwiczenia 

K_U09 
T1A_U09 

U_02 

potrafi analizować proste układy obwodów zabez-
pieczeniowych 

wykład 
laborato-
rium 

 
K_U09 

 T1A_U09 

U_03 

potrafi przeprowadzać badania sprawdzające po-
prawność pracy zabezpieczeń elektroenergetycz-
nych, dokonywać nastaw zabezpieczeń elektrome-
chanicznych, elektronicznych, poruszać się po menu 
zabezpieczeń cyfrowych i dokonywać ich nastaw 

laborato-
rium 

 
 

K_U08   
T1A_U08 
T1A_U09 

U_04 

potrafi opracować i interpretować wyniki badań za-
bezpieczeń, analizować otrzymane w wyniku pomia-
rów charakterystyki zabezpieczeń 

laborato-
rium 

 
K_U08 

T1A_U08 

U_05 

posiada umiejętność samokształcenia się wykład, 
ćwiczenia, 
laborato-
rium 

 
K_U05 

T1A_U05 

K_01 

ma świadomość wpływu poprawnego projektowania 
i prawidłowej eksploatacji sieci na jakość energii 
elektrycznej i bezpieczeństwo pracy urządzeń elek-
trycznych 

wykład 
ćwiczenia 
laborato-
rium 

 
 

K_K02 
T1A_K02 

 



 

 

 
Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 Zadania sieci elektroenergetycznych, ich podział, układy pracy. 
Wymagania stawiane sieciom elektroenergetycznym. 

W_01 

2 Schematy zastępcze linii i transformatorów stosowane w praktycznych obli-
czeniach i ich elementy. 

W_01 

3, 4 Obliczanie rozpływu prądów, strat i spadków napięcia w liniach oraz 
w transformatorach. 

W_02 

5 Straty mocy w układach elektroenergetycznych. Obliczanie układów przesyło-
wych wysokiego napięcia.  

W_02 

6 Sposoby regulacji napięcia. W_02 
 

7 Statyka linii napowietrznych. W_02 
U_01 
K_01 

8 Zakłócenia w pracy układu elektroenergetycznego. Wymagania stawiane za-
bezpieczeniom elektroenergetycznym. Rodzaje stosowanych zabezpieczeń. 

W_01 
W_03 

9 Przekładniki prądowe i napięciowe współpracujące z zabezpieczeniami elek-
troenergetycznymi. Przekaźniki pośredniczące. 

W_03 

10, 11 Zabezpieczanie linii średnich napięć od zwarć doziemnych. Zabezpieczenia 
ziemnozwarciowe: nadprądowe, mocowe, admitancyjne. 

U_02 
W_03 

12, 13 Zabezpieczanie linii średnich napięć od zwarć międzyfazowych. W_03 
U_02 

14 Zabezpieczanie transformatorów od przeciążeń, zwarć zewnętrznych 
i wewnętrznych, zakłóceń wewnątrz kadzi. 

U_02 
W_03 

15 Zabezpieczanie silników elektrycznych. Zabezpieczanie szyn zbiorczych. U_02 
W_03 

 
2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 Obliczanie parametrów elementów schematu zastępczego układu elektroe-
nergetycznego. 

W_01 

2 Obliczanie rozpływu prądów i spadku napięcia w liniach rozdzielczych jedno-
stronnie zasilanych. 

W_02 

3 Obliczanie rozpływu prądów i spadku napięcia w liniach rozdzielczych dwu-
stronnie zasilanych. 

W_02 

4 Obliczanie strat mocy i spadku napięcia w układach wysokiego napięcia. W_02 

5, 6 Wykorzystanie metod regulacji napięcia do poprawy jakości napięcia. W_02 

7 Wykorzystanie równania stanu do obliczania przęsła linii napowietrznej.  U_01 
W_02 
K_01 

8 Pisemny sprawdzian zaliczeniowy. U_05 

 



 

 

 
3. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych 

Nr zajęć 
lab. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1.  Wprowadzenie w tematykę laboratorium. Regulamin i zasady bezpieczeń-
stwa przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych. 

K_01 

2, 3, 4 Badanie przekładnika prądowego pod kątem współpracy z zabezpieczeniami. 
Badanie przekaźników pośredniczących i czasowych. 
Badanie przekaźników napięciowych. 

U_02 
U_03 
U_04 

5, 6, 7 Badanie przekaźników nadprądowych o charakterystyce niezależnej 
i częściowo zależnej. 
Badanie przekaźnika nadprądowego o charakterystyce zależnej. 
Badanie działania zabezpieczeń w linii promieniowej i dwustronnie zasilanej.  

W_03 
U_02 
U_03 
U_04 

8 Sprawdzian zaliczeniowy z I i II serii ćwiczeń. U_05 

9, 10, 
11 

Badanie przekaźnika ziemnozwarciowego nadprądowego.  
Badanie przekaźnika ziemnozwarciowego admitancyjnego. 
Badanie działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieci średniego na-
pięcia. 

W_03 
U_02 
U_03 
U_04 

12 Sprawdzian zaliczeniowy z III i IV serii ćwiczeń. U_05 

13, 14, 
15 

Badanie zespołu zabezpieczeń MiCOM P 111 
Badanie przekaźnika kierunkowego. 

Ba  Badanie zespołu zabezpieczeń silnika niskiego napięcia. 

W_03 
U_02 
U_03 
U_04 

 
4. Charakterystyka zadań projektowych 
5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych 
 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Egzamin ustny, sprawdzian pisemny z ćwiczeń 

W_02 Egzamin ustny, sprawdzian pisemny z ćwiczeń 

W_03 Egzamin ustny, sprawdziany zaliczeniowe z laboratorium 

U_01 Egzamin ustny  

U_02 Egzamin ustny, sprawdziany zaliczeniowe z laboratorium  

U_03 

Sprawdziany zaliczeniowe z laboratorium, Sprawozdanie z wykonywanego ćwiczenia labora-
toryjnego 

U_04 Sprawozdanie z wykonywanego ćwiczenia laboratoryjnego 

U_05 Egzamin, sprawdziany zaliczeniowe z laboratorium 

K_01 Egzamin ustny, realizacja ćwiczeń laboratoryjnych 

 



 

 

 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywności 
obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 30 godz 
2 Udział w ćwiczeniach 15 godz 
3 Udział w laboratoriach 30 godz 
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 3 godz 
5 Udział w zajęciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  
7 Udział w egzaminie 1 godz 
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
79 godz 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagają-
cych bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

3,16 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 8 godz 
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 6 godz 
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godz 
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 5 godz 
15 Wykonanie sprawozdań 7 godz 
16 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 15 godz 
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu 20 godz 
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 71 godz 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 
pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

2,84 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  150 godz 
23 Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 
6 

24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 90 godz 

25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charak-
terze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

3,60 
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