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        Klasa 1 b                                                             Urządzenia elektryczne niskiego napięcia                                                            
         wymagania konieczne           wymagania podstawowe       wymagania rozszerzające       wymagania dopełniające        wymagania wykraczające 

 scharakteryzować system 

elektroenergetyczny(B) 

 klasyfikować materiały 

przewodzące (B) 

 opisywać podstawowe kable i 

przewody z symboli (A,B) 

 wymienić przekroje znamionowe 

przewodów (A) 

 scharakteryzować metody łączenia 

przewodów  (C ) 

 scharakteryzować osprzęt 

instalacyjny (A,B) 

 rozpoznawać izolatory niskiego 

napięcia (A) 

 sklasyfikować łączniki elektryczne 

pod kątem wyłączanych prądów 

(B) 

 scharakteryzować łączniki 

elektryczne - ich budowę i 

działanie (B) 

 opisać budowę, działanie i 

zastosowanie wyzwalaczy, 

styczników (B) 

 scharakteryzować łączniki 

bezstykowe (B) 

 opisać zasadę działania 

wyłączników różnicowopradowych 

(B)  

 podzielić bezpieczniki topikowe w 

zależności od miejsca stosowania 

oraz znać ich budowę i działanie 

(A,B) 

 rozpoznawać i rysować symbole 

graficzne podstawowych urządzeń 

elektrycznych (B) 

 podać  zasadę pomiaru energii 

elektrycznej  (B) 

 opisać rolę i działanie czujników 

stosowanych w instalacjach 

mieszkaniowych  (A)  

 porównać różne rodzaje przewodów 

i kabli (C ) 

 porównać różne rodzaje połączeń 

przewodów (C ) 

 stosować osprzęt instalacyjny w 

zależności od warunków 

środowiskowych (C ) 

 stosować osprzęt instalacyjny w 

zależności od rodzaju instalacji (C ) 

 scharakteryzować wymagania 

stawiane łącznikom elektrycznym 

(B) 

 podać zasady stosowania i obsługi 

łączników elektrycznych (B,C) 

 klasyfikować wyłączniki 

instalacyjne i bezpieczniki pod 

kątem szybkości działania(B) 

 rysować proste układy z 

wykorzystaniem obowiązujących 

symboli urządzeń elektrycznych (C) 

 

 wyznaczać przybliżoną 

obciążalność prądową przewodów 

i kabli (C ) 

 podać najczęstsze przyczyny 

nieprawidłowego styku przewodów  

(D ) 

 rysować proste układy zasilania 

urządzeń  z wykorzystaniem 

obowiązujących symboli (C ) 

 porównywać łączniki bezstykowe i 

stykowe  (C ) 

 stosować zabezpieczenia od 

przeciążeń i zwarć dla 

najprostszych przypadków (C ) 

 interpretować charakterystyki 

czasowo-prądowe wyłączników i 

bezpieczników (C ) 

  

 proponować zamienniki dla 

urządzeń i kabli obecnie nie 

produkowanych (D) 

 wyjaśnić budowę i działanie 

nowoczesnych urządzeń automatyki  

instalacyjnej (A,B) 

 wykonać podstawowe badania 

łączników elektrycznych (C ) 

 przedstawić budowę i działanie 

łączników bezstykowych i 

hybrydowych (B) 

 zaproponować założenia do 

wykonania remontu i modernizacji 

instalacji elektrycznych typowych 

obiektów (C ) 

 

przykłady: 

 przeanalizować przyczyny 

błędnych zadziałań 

wyłączników 

różnicowoprądowych (D) 

 przeanalizować obwód  pod 

kątem selektywności 

działania łączników (D) 

 

ocena  dopuszczająca     

 ocena  dostateczna    

  ocena  dobra   

   ocena  bardzo  dobra  

    ocena  celująca 



    Klasa 2b                                                                                  Grzejnictwo i chłodnictwo                                                            
         wymagania konieczne           wymagania podstawowe       wymagania rozszerzające       wymagania dopełniające          wymagania wykraczające 

 scharakteryzować metody 

przemiany energii elektrycznej w 

cieplną (B) 

 scharakteryzować rezystancyjne 

urządzenia grzejne (A) 

 scharakteryzować elektrodowe 

urządzenia grzejne (B) 

 scharakteryzować piece łukowe 

(B) 

 scharakteryzować indukcyjne 

urządzenia grzejne (B) 

 scharakteryzować nagrzewnice 

pojemnościowe  (B) 

 scharakteryzować promienniki (B) 

 przedstawić zasadę budowy i 

działania urządzeń chłodniczych 

(B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 scharakteryzować materiały grzejne 

(B) 

 scharakteryzować materiały 

izolacyjne (B) 

 scharakteryzować materiały 

ognioodporne  (B) 

 opisać rodzaje przekazywania 

energii cieplnej (B) 

 scharakteryzować zasadę działania i 

budowę pomp ciepła (C ) 

 wymienić elektroniczne urządzenia 

grzejne (A) 

 opisać budowę i działanie 

mikrofalowych urządzeń grzejnych 

(B) 

 opisać procesy nagrzewania w 

piecach indukcyjnych i łukowych 

(C ) 

 scharakteryzować elektroniczne 

urządzenia grzejne (B) 

 porównać pompy ciepła z 

urządzeniami chłodniczymi ( D) 

 przeanalizować wpływ różnych 

urządzeń grzejnych na system 

elektroenergetyczny (C ) 

 porównać piece pojemnościowe i 

kuchenki mikrofalowe (C ) 

przykład; 

 scharakteryzuj wykorzystanie 

laserów  w procesach 

nagrzewania (C ) 

 

ocena  dopuszczająca     

 ocena  dostateczna    

  ocena  dobra   

   ocena  bardzo  dobra  

    ocena  celująca 



  Klasa 2b                                                                   Oświetlenie elektryczne                           
         wymagania konieczne           wymagania podstawowe       wymagania rozszerzające       wymagania dopełniające          wymagania wykraczające 

 definiować podstawowe wielkości 

świetlne (A) 

 podzielić źródła światła (A) 

 scharakteryzować budowę i 

działanie lamp żarowych   (B) 

 scharakteryzować budowę i 

działanie lamp halogenowych   (B) 

 scharakteryzować budowę i 

działanie lamp rtęciowych oraz 

żarowortęciowych   (B) 

 scharakteryzować budowę i 

działanie lamp sodowych   (B)  

 scharakteryzować budowę i 

działanie lamp fluorescencyjnych   

(B)  

 scharakteryzować budowę i 

działanie żarówek kompaktowych   

(B)  

 scharakteryzować budowę i 

działanie lamp sodowych   (B)  

 wymienić inne nowoczesne źródła 

światła (A) 

 przeanalizować zastosowania 

różnych źródeł światła (C ) 

 określić rolę opraw 

oświetleniowych (C ) 

 scharakteryzować podstawowe 

oprawy oświetleniowe (C ) 

 sklasyfikować i przeanalizować 

różne rodzaje oświetlenia (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 porównywać różne rodzaje źródeł 

światła pod względem budowy, 

działania i parametrów świetlnych 

(C ) 

 scharakteryzować budowę i 

działanie lamp tlących i neonowych 

(B) 

 scharakteryzować lampy 

mikrofalowe, metalohalogenkowe, 

indukcyjne oraz niekonwencjonalne 

rozwiązania lamp fluorescencyjnych 

(B) 

 szkicować układy pracy lamp 

fluorescencyjnych, rtęciowych i 

sodowych  (A) 

 przedstawić wymagane natężenia 

oświetlenia dla typowych 

pomieszczeń (A) 

 

   

 porównać różne rodzaje źródeł 

światła pod względem zmian 

napięcia zasilającego (B) 

 porównać różne rodzaje źródeł 

światła pod kątem wpływu na 

środowisko oraz sieć zasilającą (C) 

  analizować przyczyny 

występowania zakłóceń w pracy 

podstawowych źródeł światła  (D) 

 przedstaw możliwości i przykłady 

wykorzystania światłowodów jako 

źródła światła (D) 

 zaprojektować oświetlenie 

elektryczne typowego obiektu oraz 

terenu zewnętrznego (C ) 

 przedstawić główne zasady 

modernizacji istniejących instalacji 

oświetleniowych (D) 

 przedstawić główne zasady 

projektowania oświetlenia (B) 

 przedstawić zasady doboru opraw 

oświetleniowych (C ) 

 

 

przykłady: 

 przeanalizować tendencje 

rozwojowe w technice 

oświetleniowej ostatnich lat 

(D) 

 zaprojektować oświetlenie 

elektryczne typowego obiektu 

oraz terenu zewnętrznego (C ) 

 

ocena  dopuszczająca     

 ocena  dostateczna    

  ocena  dobra   

   ocena  bardzo  dobra  

    ocena  celująca 



Klasa 3b                                                                             Sieci  elektryczne                                                          
         wymagania konieczne           wymagania podstawowe       wymagania rozszerzające       wymagania dopełniające          wymagania wykraczające 

 scharakteryzować system 

elektroenergetyczny (A) 

 podzielić sieci 

elektroenergetycznych ze względu 

na rodzaj oraz poziomy napięć (A) 

 rozróżniać podstawowe terminy 

charakteryzujące linie 

napowietrzne (B) 

 rozróżniać konstrukcje wsporcze i 

ich elementy składowe (B) 

 wymienić i scharakteryzować 

obostrzenia (A) 

 rozróżniać sposoby rozmieszczenia 

przewodów (B) 

 rozróżniać i stosować osprzęt 

sieciowy (B) 

 rozróżniać sposoby zawieszeń 

przewodów (B) 

 wykonywać stawianie słupów i 

rozciąganie przewodów metodą 

ręczną i mechaniczną (C ) 

 wykonywać mocowanie osprzętu i 

przewodów (C ) 

 znać zasady wykonywania  linii 

napowietrznych przewodami 

izolowanymi (B) 

 wykonywać ochronę odgromową w 

liniach napowietrznych (C ) 

 charakteryzować  i rozróżniać 

osprzęt kablowy (C ) 

 wykonywać wykopy ziemne i 

układać kable (C ) 

 wykonywać mufy i głowice 

kablowe różnych typów (C ) 

 układać kable w kanałach, 

tunelach, budynkach i pomostach 

(C ) 

 

  

  

 przedstawić zalety i wady sieci 

prądu stałego i przemiennego (B) 

 definiować naprężenia oraz zwisy 

(A) 

 wykonywać i rozróżniać różne 

mocowania przewodów (C ) 

 znać dopuszczalne odległosci 

przewodów od ziemi (A) 

 wykonywać linie napowietrzne 

przewodami izolowanymi (C ) 

 znać odległości przewodów 

nieizolowanych przyłącza 

napowietrznego od budynków (A) 

 znać minimalne głębokości 

zakopania różnych kabli (A,B) 

 wykonywać podkopy i przewierty 

pod drogami (D) 

  

  stosować obostrzenia w liniach 

napowietrznych (D) 

 charakteryzować grunty pod słupy 

(A) 

 dobierać i stosować konstrukcje 

wsporcze stosownie do trasy linii 

(D) 

 krzyżować linie kablowe (D) 

 rozróżniać ustoje w zależności od 

rodzaju słupa i gruntu (C ) 

  

 postępować w przypadku zerwania 

linii napowietrznej (D) 

 wykonywać pomiary i badania 

powykonawcze linii kablowych  i 

napowietrznych niskonapięciowych 

(D) 

 znać odległości dopuszczalne 

między kablami w wykopie (A,B) 

 regulować naprężenia w liniach 

napowietrznych (D) 

 

przykład; 

 wykonywać pomiary i 

badania powykonawcze linii 

kablowych  i napowietrznych 

wysokonapieciowych  (D) 

 

 

ocena  dopuszczająca     

 ocena  dostateczna    

  ocena  dobra   

   ocena  bardzo  dobra  

    ocena  celująca 



Klasa 3b                               Stacje elektroenergetyczne, zabezpieczenia elektroenergetyczne, Wytwarzanie energii elektrycznej                                                         
         wymagania konieczne           wymagania podstawowe       wymagania rozszerzające       wymagania dopełniające          wymagania wykraczające 

 znać działanie łączników WN. 

 znać budowę i działanie i cel 

stosowania  przekładników, 

  znać budowę i cel stosowania 

dławików zwarciowych, 

 rozróżniać układy połączeń szyn 

zbiorczych, 

 znać budowę podstawowych 

rozdzielnic, 

 znać środki ochrony 

przeciwporażeniowej w 

urządzeniach WN. 

 klasyfikować zakłócenia w 

systemach elektroenergetycznych, 

 znać cel stosowania i budowę 

przekaźników prądowych i 

napięciowych, 

 analizować podstawowe układy 

zabezpieczeń  nadprądowych, 

 wyjaśnić pojęcia SZR, SPZ, SCO, 

ARN, 

 znać podstawowe metody 

wytwarzania energii elektrycznej. 

 wymienić podstawowe ciągi 

technologiczne w elektrowni 

cieplnej. 

 

 

  

  

 podzielić łączniki ze względu na 

sposób gaszenia łuku elektrycznego, 

 analizować parametry 

przekładników prądowych i 

napięciowych, 

 znać zasady instalowania urządzeń 

wysokiego napięcia 

 znać cel stosowania filtrów w 

stacjach wysokiego napięcia, 

 analizować poszczególne elementy 

rozdzielnic, 

 znać działanie układów SZR, SPZ 

SCO, 

 znać budowę i działanie elektrowni 

cieplnej  

 znać budowę elektrowni jądrowych, 

 scharakteryzować podstawowe 

źródła energii odnawialnej. 

  

  znać układy pracy przekładników 

prądowych i napięciowych 

 znać nowoczesne łączniki 

wysokiego napięcia, 

 znać zasady doboru zabezpieczeń 

elektroenergetycznych, 

  znać szczegółowo budowę i 

działanie podstawowych rodzajów 

elektrowni,  

 znać metody regulacji napięcia w 

systemach elektroenergetycznych. 

 znać budowę elektrowni jądrowej. 

  

 analizować układy przekładników 

prądowych i napięciowych 

 wykonywać próby i badania 

urządzeń wysokiego napięcia, 

 umieć szkicować podstawowe 

układy zabezpieczeń, 

 stosować dobór zabezpieczeń w 

praktyce, 

 znać zasady wytwarzania energii 

elektrycznej metodami 

niekonwenancjonalnymi. 

 

przykład; 

 dobrać przekładniki pradowe 

i układ przekładników dla 

zabezpieczenia danego 

urządzenia, 

 dobrać zabezpieczenia do 

danego typu urządzenia WN. 

 

 

ocena  dopuszczająca     

 ocena  dostateczna    

  ocena  dobra   

   ocena  bardzo  dobra  

    ocena  celująca 

 
 


