
Materiały do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektronik 

1� 

SYMBOLE GRAFICZNE ELEMENTÓW STOSOWANYCH W UKŁADACH 

ELEKTRONICZNYCH 

 Rezystor (opornik) 

 Rezystor zmienny (potencjometr) - posiada trzecią dodatkową końcówkę (ze strzałką), jest to 

suwak którego położenie wyznacza podział całkowitej rezystancji potencjometru. 

 Rezystor nastawny (potencjometr montażowy) tzw. „PRek” – służy do sporadycznych 

zmian rezystancji w obwodzie 

Termistor - to opornik półprzewodnikowy, którego rezystancja (opór) zależy od temperatury.  

 Kondensator, 

 Kondensator elektrolityczny (spolaryzowany) - to kondensator aluminiowy lub tantalowy. 

Kondensator taki ma okładki oznaczone znakami + lub -. Nie można takiego kondensatora podłączać w 

układzie odwrotnie niż wskazuje jego polaryzacja tzn. plus do potencjału wyższego, a minus do niższego. Jeśli 

podłączysz odwrotnie to kondensator ulegnie uszkodzeniu. 

 Kondensator zmieny (regulowany). Kondensator zmienny z pokrętłem wyprowadzonym na zewnątrz 

urządzenia to kondensator strojeniowy, a kondensator do dokładnego, wstępnego, najczęściej jednorazowego 

strojenia obwodów to kondensator dostrojczy nazywany trymerem. 

 Cewka indukcyjna 

 

 

 Transformator - jego symbole są 

różne w zależności od ilości uzwojeń 

i rodzaju rdzenia jakie posiada ale 

zawsze będą podobne do tych 

zamieszczonych obok. 
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 Bezpiecznik 

 Żarówka 

 Bateria (lub akumulator) - jest źródłem energii dla każdego przenośnego urządzenia elektrycznego, 

dłuższa kreska oznacza biegun dodatni. 

 Masa - jest to punkt wspólny (zerowy) dla danego obwodu elektrycznego. Do tego 

punktu odnosi się wszystkie potencjały występujące w tym obwodzie. Często różnicuje się symbole masy 

w celu odróżnienia masy sygnałów cyfrowych , analogowych czy też masy napięcia zasilającego. 

 Zasilanie - takimi symbolami oznacza się punkty podłączenia napięcia zasilającego (biegun 

dodatni). 

 Źródło napięcia 

 Źródło prądu 

 Głośnik 

 

 Przełącznik NOPB - jest to przełącznik chwilowy normalnie otwarty (normally open push-button), 

czyli inaczej mówiąc zostanie zamknięty po naciśnięciu, a z chwilą puszczenia otworzy się. 

 Przełącznik SPST - pojedynczy przełącznik jednopozycyjny, czyli wyłącznik (single-pole single-

throw switch). 

 Przełącznik SPDT - pojedynczy przełącznik dwupozycyjny (single-pole double-throw switch). 
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 Fotorezystor - jest to element, który zmienia swoją rezystancję pod wpływem padającego nań światła.  

 Fotodioda - ma zastosowanie jako detektor światła. Padające na nią promienie świetlne powodują 

generowanie i przepływ prądu fotoelektrycznego.  

 Fototranzystor - jest to element, który działa tak samo jak zwykły tranzystor z tą różnicą, że zwykły 

prąd bazy został zastąpiony prądem fotoelektrycznym wytwarzanym przez światło w złączu baza-kolektor.  

 Rezonator kwarcowy - jest to po prostu odpowiednio wycięty i wyszlifowany kawałek kwarcu, 

który dzięki swoim parametrom znalazł zastosowanie w układach generacyjnych jako element określający 

częstotliwość drgań.  

 Dioda prostownicza - jej symbol przypomina swoim kształtem strzałkę, która wyznacza kierunek 

przepływu prądu gdy dioda jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia. 

 Dioda stabilizacyjna (Zenera) - jej normalnym stanem pracy jest polaryzacja w 

kierunku zaporowym dzięki czemu uzyskuje się stabilizację napięcia. 

 Dioda Schottky'ego – dioda o bardzo małej pojemności stosowana w obwodach wysokiej 

częstotliwości. 

 Dioda pojemnościowa - nazywana jest również waraktorem lub warikapem i ma zastosowanie w 

zakresie częstotliwości radiowych, a w szczególności w układach automatycznej regulacji częstotliwości. Może 

ona zastąpić kondensator o zmiennej pojemności. Pojemność ta zależy od wartości napięcia przyłożonego w 

kierunku zaporowym.  

Dioda tunelowa – dioda półprzewodnikowa, która dla pewnego zakresu napięć polaryzujących 

charakteryzuje się ujemną rezystancją dynamiczną. 

Dioda zwrotna (wsteczna) - której charakterystyka jest bardzo zbliżona do idealnego zaworu (jeśli 

pracuje w kierunku polaryzacji zaporowej). Z tego powodu jest stosowana do detekcji i mieszania sygnałów.  
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 Dioda LED - inaczej dioda elektroluminescencyjna (LED - Light Emiting Diode) zachowuje się tak 

jak zwykła dioda , której napięcie przewodzenia wynosi od 1,5V do 2,5V ale co najważniejsze świeci gdy jest 

w stanie przewodzenia. 

 Mostek prostowniczy - jest to układ scalony czterokońcówkowy, który składa się 

z połączonych ze sobą czterech diod. Oczywiście taki element może być zastąpiony czterema pojedynczymi 

diodami. Mostek prostowniczy wykorzystuje się w układach zasilaczy gdzie ma za zadanie wyprostować prąd 

przemienny. 

 Tranzystor bipolarny npn 

 Tranzystor bipolarny pnp 

E

C

B

 Darlington – układ dwóch scalonych tranzystorów jednego typu połączonych kaskadowo 

charakteryzujący się bardzo dużym współczynnikiem . 

 

 Tranzystor unipolarny JFET - jest tranzystorem unipolarnym złączowym. 

Rozróżnia się dwa typy - z kanałem n (symbol ze strzałką skierowaną do wewnątrz) i z kanałem typu p (symbol 

ze strzałką skierowaną na zewnątrz). Oznaczenia poszczególnych końcówek D - dren, S - źródło, G - bramka.  

 

 Tranzystor unipolarny MOSFET - jest również tranzystorem 

unipolarnym jak JFET z tą różnicą, że jest to tranzystor z izolowaną bramką. Wśród tranzystorów MOSFET 

rozróżnia się tranzystory z kanałem wzbogacanym (indukowanym) i z kanałem zubożanym. Oczywiście 

występuje również podział na kanał typu p i n. Nazwy końcówek są identyczne jak dla JFET  

 Wzmacniacz operacyjny - jest to najczęściej spotykany symbol wzmacniacza operacyjnego. 

Cechą szczególną symboli wzmacniaczy operacyjnych jest to, że wejścia są zawsze oznaczane znakami + 

(wejście nieodwracające) i - (wejście odwracające). 
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 Transoptor - ten symbol należy potraktować jako przykład gdyż symboli transoptorów jest bardzo 

wiele w zależności od ich konstrukcji. Cechą wspólną wszystkich transoptorów jest to, że sprzężenie wejścia 

z wyjściem odbywa się na drodze optycznej czyli jest zachowana pełna izolacja elektryczna. 

 Stabilizator - to jest również przykład jednego z wielu symboli przedstawiających stabilizatory w 

postaci układów scalonych. W tym przypadku jest to bardzo popularny stabilizator trójkońcówkowy 

z możliwością ustawiania napięcia wyjściowego. 

 

 

Tranzystor jednozłączowy (dioda dwubazowa) – element przełączający stosowany 

w generatorach 

 

 

A K

G

A K

G Tyrystor – dioda sterowana stosowana w prostownikach sterowanych 

(regulatorach mocy). 

G

Triak – tyrystor symetryczny. Połączenie odwrotne równoległe dwóch tyrystorów. Stosowany 

w regulatorach mocy prądu przemiennego. 

Diak - dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z 

dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) diód Schottky'ego. Stosowany w układach 

wyzwalania triaków. Często występuje scalony z triakiem. 

 Dynistor - tyrystor diodowy jednokierunkowy. Stosowany w układach wyzwalania tyrystorów. 
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System oznaczeń układów scalonych polskiej produkcji 

System oznaczania układów scalonych polskiej produkcji jest objęty dwiema normami branżowymi:  

 BN-70/3375-15 - Elementy półprzewodnikowe. System oznaczania typów;  

 BN-73/3375-21 -Mikroukłady scalone. System oznaczania typów. 

 

Oznaczenie układu scalonego składa się z dwóch części: literowej i cyfrowej. 

Część literowa zawiera dwie lub trzy litery. 

 

Pierwsza litera określa sposób wykonania (technologię) układu: 

 U - układy półprzewodnikowe, monolityczne bipolarne;  

 H - układy hybrydowe;  

 M - układy CMOS. 

 

Druga litera oznacza funkcję spełnianą przez układ:  

 C - układy cyfrowe;  

 L - układy analogowe;  

 R - układy inne. 

 

Trzecia litera (lub jej brak) określa przeznaczenie układu:  

 brak litery - układy do zastosowań powszechnego użytku;  

 Y - układy do zastosowań profesjonalnych;  

 A - układy do zastosowań specjalnych;  

 T - układy do zastosowań profesjonalnych o zwiększonej niezawodności;  

 Q - układy do zastosowań specjalnych o zwiększonej niezawodności;  

 X - układy prototypowe, doświadczalne lub na zamówienie. 

 

Część cyfrowa składa się z czterech lub pięciu liczb i jednej litery. Pierwsza cyfra określa zakres dopuszczalnej 

temperatury pracy:  

 4 - od -55 do +85 
o
C;  

 5 - od -55 do +125 
o
C;  

 6 - od -40 do +85 
o
C;  

 7 - od 0 do 70 
o
C;  

 8 - od -25 do +85 
o
C;  

 1 - inny zakres. 

 

Pozostałe trzy lub cztery cyfry są liczbą porządkową, określającą grupę oraz konkretny typ układu w danej 

grupie. Dopuszcza się też wprowadzenie dodatkowej litery dla oznaczenia właściwości charakterystycznych 

układów:  

Dla TTL 

 brak litery - seria standardowa; 

 L - układy serii małej mocy; 

 S - układy serii bardzo szybkiej (Schottky’ego); 

 H - układy serii o zwiększonej szybkości; 

 LS - seria Schottky'ego o małej mocy; 

 F - seria szybka; 

 ALS - ulepszona seria Schottky'ego małej mocy  

 AS - ulepszona seria Schottky'ego, najszybsza 

Dla CMOS 

 HC - szybkie układy CMOS  

 HCT - szybkie układy CMOS kompatybilne z TTL  

 AC (ACL)- ulepszone szybkie układy CMOS  

 ACT ulepszone szybkie układy CMOS kompatybilne z TTL  

 

Litera umieszczona na końcu oznacza rodzaj obudowy:  

 F - obudowa płaska, metalowa, izolowana od układu;  
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 S - obudowa płaska, metalowa, mająca kontakt elektryczny z podłożem układu i wyprowadzeniem 

masy;  

 H - obudowa płaska z nieprzewodzącego materiału ceramicznego;  

 J - obudowa dwurzędowa z nieprzewodzącego materiału ceramicznego;  

 N - obudowa dwurzędowa plastykowa;  

 L - obudowa kubkowa, metalowa, o wyprowadzeniach umieszczonych kołowo;  

 K - obudowa czterorzędowa plastykowa;  

 M - obudowa czterorzędowa plastykowa z wkładką radiatorową;  

 P - obudowa czterorzędowa plastykowa z radiatorem bocznym zagiętym;  

 T - obudowa czterorzędowa plastykowa z radiatorem bocznym prostym;  

 R - obudowa inna. 

 

Przykłady oznaczeń:  

UL 1481P - [U] Układ półprzewodnikowy monolityczny bipolarny, [L] analogowy, [brak litery ] do 

zastosowań powszechnego użytku, [1] zakres dopuszczalnej temperatury pracy inny (od - 25 do +70
o
C), [481] 

liczba porządkowa, typ układu (wzmacniacz mocy m.cz.), [P] obudowa czterorzędowa plastykowa z radiatorem 

bocznym zagiętym.  

UCY 774LS00N- [U] Układ półprzewodnikowy monolityczny bipolarny, [C] cyfrowy, [Y] do zastosowań 

profesjonalnych, [5] od 0 do +70
o
C, [74LS00] liczba porządkowa, typ układu (cztery dwuwejściowe bramki 

NAND) dodatkowe litery LS oznaczają serię Schottky’ego małej mocy, [N] obudowa dwurzędowa plastykowa.  

MCX 74007N - [M] Układ półprzewodnikowy CMOS, [C] cyfrowy, [X] prototypowy, [7] od 0 do +70
o
C, 

[4007] liczba porządkowa, typ układu (układ kalkulatorowy), [N] obudowa dwurzędowa plastykowa. 

 

Trójkońcówkowe stabilizatory scalone seri 78xx i 79xx 

8 – stabilizator napięcia dodatniego 

9 – stabilizator napięcia ujemnego 

xx – napięcie stabilizacji w woltach 

Przykłady: 7912 – 12 woltowy stabilizator napięcia ujemnego, 

7805 – 5 woltowy stabilizator napięcia dodatniego. 

 

 

 

System oznaczeń elementów półprzewodnikowych polskiej produkcji 

Obecny system oznaczania elementów półprzewodnikowych polskiej produkcji jest objęty normą branżową:  

- BN-70/3375-15 - Elementy półprzewodnikowe. System oznaczania typów.  

 

Oznaczenie elementu półprzewodnikowego składa się z dwóch części: literowej i numerowej. Część literowa ma 

dwie litery.  

 

Pierwsza litera określa materiał, z jakiego wykonano element: 

A - materiał o szerokości pasma zabronionego 0,6-1,0 eV (np. Ge); 

B - materiał o szerokości pasma zabronionego 1,0-1,3 eV (np. Si); 

C - materiał o szerokości pasma zabronionego większej niż 1,3 eV (np. GaAs); 

D - materiał o szerokości pasma zabronionego mniejszej niż 0,6 eV (np. InSb); 

R - inne materiały. 

 

Druga litera określa rodzaj elementu półprzewodnikowego: 

A - diody detekcyjne, mieszające i szybko przełączające; 

B - diody o zmiennej pojemności; 

C - tranzystory małej mocy, małej częstotliwości; 

D - tranzystory dużej mocy, małej częstotliwości; 

E - diody tunelowe; 

F - tranzystory małej mocy, wielkiej częstotliwości; 
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G - elementy powielające złożone z rożnych struktur; 

H - czujniki Halla (sondy do pomiaru natężenia pola magnetycznego); 

K - generatory Halla o otwartym obwodzie magnetycznym; 

L - tranzystory mocy, wielkiej częstotliwości; 

M - generatory Halla o zamkniętym obwodzie magnetycznym (np. modulatory); 

P - elementy czułe na promieniowanie (np. fotodiody); 

Q - elementy promieniujące (np. diody luminescencyjne); 

R - tyrystory małej mocy; 

S - tranzystory impulsowe małej mocy; 

T - tyrystory mocy; 

U - tranzystory impulsowe mocy; 

Y - diody prostownicze; 

X - diody powielające; 

Z - diody stabilizacyjne (diody Zenera). 

 

Część numerowa zawiera jedną literę i trzy cyfry lub dwie litery i dwie cyfry. Część ta określa grupę oraz konkretny 

typ elementu w danej grupie, zawiera informację o przeznaczeniu i wytwórcy elementu, a w niektórych przypadkach 

także o wartościach niektórych parametrów elementu. Ma ona następującą budowę: 

P + 3 cyfry - dla elementów do zastosowań powszechnego użytku; 

YP + 2 cyfry - dla elementów do zastosowań profesjonalnych; 

AP + 2 cyfry - dla elementów do zastosowań specjalnych. 

 

Dla elementów profesjonalnych można zamiast litery Y stosować litery Z, X, W itd., a dla elementów specjalnych 

zamiast litry A dalsze litery B, C, D itd. Litera P jest umownym znakiem wytwórcy (Naukowo-Produkcyjne 

Centrum Półprzewodników) i często nie występuje w oznaczeniu. 

 

Oznaczenia diod stabilizacyjnych, diod prostowniczych i tyrystorów zawierają ponadto dodatkowe symbole 

informujące o wartościach niektórych parametrów: 

 

Dla diod stablizacyjnych litera (często poprzedzona znakiem minus) określa tolerancje napięcia stabilizacji: 

A - 1% 

B - 2% 

C - 5% 

D - 10% 

E - 15% 

Po tej literze następują cyfry określające wartość znamionowego napięcia stabilizacji w woltach. Literę V stosuje się 

zamiast przecinka, jeżeli napięcie stabilizacji jest liczbą ułamkową. Gdy dioda ma polaryzację odwrotną (obudowa 

połączona z anodą), to na końcu występuje litera R. Polaryzacji normalnej (obudowa połączona z katodą) nie 

oznacza się. 

 

Dla diod prostowniczych i tyrystorów cyfry (poprzedzone znakiem minus, odstępem lub ukośnikiem) określają 

maksymalną wartość impulsowego napięcia wstecznego w woltach. Litera R oznacza również polaryzację odwrotną.  

Przykłady: 

AP3 – fotodioda germanowa, 

BB104 – dioda pojemnościowa krzemowa, 

BC107 – tranzystor krzemowy małej mocy, małej częstotliwości, 

BCAP07 – tranzystor krzemowy małej mocy, małej częstotliwości do zastosowań specjalnych (jako ciekawostka 

tranzystory z symbolem AP są wyselekcjonowanymi tranzystorami do zastosowań w technice wojskowej ten to 

wyselekcjonowany BC107) 

BDP282 – tranzystor krzemowy dużej mocy, małej częstotliwości, do zastosowań powszechnego użytku, 

BF259 – tranzystor krzemowy małej mocy, wielkiej częstotliwości, 

BSYP62 – tranzystor krzemowy impulsowy do zastosowań profesjonalnych, 

BYP350 – dioda krzemowa prostownicza, do zastosowań powszechnego użytku, 

BZP620-C6V8 – dioda krzemowa stabilizacyjna, do zastosowań powszechnego użytku o napięciu stabilizacji 6,8V 

z tolerancją 5% 
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Typowe obudowy tranzystorów i układów scalonych 

   

        

 
 

 

Oznaczenia stosowane na obudowach urządzeń elektronicznych 
. 

Oznaczenie CE (Conformite Europeenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że 

oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej 

(UE). 

Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia 

i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. 

Zatem oznaczenie świadczy o tym, że produkt nie zagraża zdrowiu ani nie jest szkodliwy dla środowiska 

naturalnego - nie tylko w postaci gotowej, ale również na wszystkich etapach wytwarzania 

 

Znak B oznacza, że dany wyrób, gdy jest używany zgodnie z warunkami określonymi przez wytwórcę 

(producenta) nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia oraz jest przyjazny dla środowiska. 

Od 1 maja 2004 r. znak bezpieczeństwa "B" przestał być oznaczeniem obowiązkowym, nie jest też już 

oznaczeniem dopuszczającym wyrób do wejścia na rynek. Produkty nowe lub te, którym skończyła się 

ważność certyfikatu, muszą uzyskać znak "CE" (Conformite Europeenne - Zgodność Europejska), 

który daje podobną gwarancję jak stosowany do tej pory znak bezpieczeństwa "B" - potwierdza on zgodność 

wyrobu z normami europejskimi. Jednakże produkty importowane do Polski z krajów nie będących w UE muszą 

mieć znak B. 

 

Symbol II klasy ochronności odbiornika (większość urządzeń elektronicznych, agd i elektronarzędzi 

zasilanych z sieci należy do tej klasy). Należą do niej urządzenia, w których zastosowano izolację 

podstawową oraz izolację dodatkową. Wszystkie dostępne części przewodzące, niezależnie od 

izolacji roboczej, oddzielone są od części czynnych izolacją podwójną lub wzmocnioną, której 

konstrukcja uniemożliwia powstanie uszkodzenia grożącego porażeniem w warunkach normalnego 

użytkowania. Urządzenia te nie potrzebują doprowadzenia przewodu ochronnego, nie mają więc zacisku 

ochronnego i są łączone z siecią zasilającą dwużyłowym przewodem (jednakże niektóre z nich mogą być 

wyposażone w wewnętrzny zacisk ochronny, którego obecność wynika z innych wymagań). Ruchomy przewód 

powinien być zakończony wtyczką ze „ślepym” wgłębieniem na styk ochronny gniazda wtykowego lub płaskim 

wtykiem z kołkami stykowymi pokrytymi do połowy długości powłoką izolacyjną ze względu na bezpieczeństwo 

dotykowe. 

TO-3 

(TO-66 jest podobna 

ale mniejsza) 

TO-18 

(TO-39 jest podobna ale 

większa) 

TO-220 

TO-126 

DIL8 

(DIP8) 

DIL16 

(DIP16) 
DIL14 

(DIP14) 
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Symbol III klasy ochronności odbiornika. Należą do niej urządzenia, które mogą być zasilane 

jedynie bardzo niskim napięciem bezpiecznym SELV (Safety Extra-Low Voltage) lub bardzo niskim 

napięciem ochronnym PELV (Protection Extra-Low Voltage), a więc o wartości nie większej niż 

50 V prądu przemiennego i 120 V prądu stałego (urządzenia zasilane bateryjnie, akumulatorowo lub 

zasilaczy gniazdkowych). 

 

Symbol I klasy ochronności odbiornika. Należą do niej urządzenia, urządzenia, w których 

zastosowano izolację podstawową i wyposażono je w zaciski ochronne do łączenia części 

przewodzących dostępnych z przewodem ochronnym układu sieciowego, czyli przewidziane do 

objęcia ochroną przed dotykiem pośrednim. Zacisk ochronny powinien być oznaczony symbolem 

uziemienia ochronnego, który jest często utożsamiany z oznaczeniem I klasy ochronności. 

(urządzenia agd z metalową obudową, oscyloskopy, generatory, silniki elektryczne; wszystkie mają wtyczkę 

z zaciskiem uziemiającym) 

 

 

 

Symbol ten oznacza, że ze względu na prawidłową i bezpieczną eksploatację urządzenia należy 

przed rozpoczęciem użytkowania zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi. 

 

 

 

 

Takie oznaczenie spotyka się na urządzeniach, które podlegają ponownemu wykorzystaniu, nadają 

się do recyklingu. Umieszcza się je na obudowach z tworzyw sztucznych lub aluminium. 

 

 

 

Urządzenie chronione międzynarodowym patentem. UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ (tzw. 

układ waszyngtoński). PCT = Patent Cooperation Treaty. Na podstawie układu PCT, przy ubieganiu się 

o ochronę na to samo rozwiązanie w wielu państwach, można dokonać jednego, tzw. zgłoszenia międzynarodowego 

i prowadzić jedno postępowanie, które dopiero na pewnym etapie zostaje rozdzielone i jest prowadzone dalej 

oddzielnie w każdym z krajów wskazanych w tym zgłoszeniu. 

 

Klasy niepalności 
 

Norma UL 94 określa odporność na pożar:  

94 V-0 oznacza, że obiekt badany gaśnie po 5 sekundach, żadna część badanego obiektu nie pali się dłużej niż 

10 sekund. 

94 V-1 oznacza, że obiekt badany gaśnie po 25 sekundach, żadna część badanego obiektu nie pali się dłużej niż 

60 sekund. Podczas pożaru nie mogą powstawać substancje szkodliwe. 

94 V-2 oznacza, że obiekt badany gaśnie po 25 sekundach, żadna część badanego obiektu nie pali się dłużej niż 

60 sekund. Podczas pożaru mogą powstawać substancje szkodliwe. 

94 HB oznacza, że obiekt badany pali się dłużej niż 25 sekund. 

 
 

KLASY OCHRONNOŚCI ODBIORNIKÓW 

 
Odbiorniki energii elektrycznej, z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej, dzielimy na następujące 

klasy ochronności (bezpieczeństwa): 

klasa "0" - odbiorniki posiadają tylko izolację podstawową 

klasa "I" - odbiorniki z izolacją podstawową i stykiem na przewód ochronny PE lub PEN 

klasa "II" - odbiorniki oprócz izolacji podstawowej posiadają izolację podwójną lub wzmocnioną. Tego typu 

odbiorników nie uziemia się. 

klasa "III" - odbiorniki budowane na niskie napięcia bezpieczne. 



Materiały do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektronik 

11� 

Cechy charakterystyczne wykonania urządzeń w poszczególnych klasach ochronności i zakres ich 

zastosowania:  

 
Stopnie ochrony urządzeń elektrycznych 

Stopień ochrony - miara ochrony zapewnianej przez obudowy: 
- przed dostępem osób do części niebezpiecznych,  
- przed wnikaniem obcych ciał stałych, 
- przed wnikaniem wody.  
Kod IP (Internal Protection) - system kodowego oznaczania stopni ochrony. 

Przykład kodu IP: IP 54  

5 – ochrona przed dostępem osób do niebezpiecznych części za pomocą drutu i ochrona przed pyłem, 

4 – ochrona przed rozbryzgami wody.  

 Pierwsza cyfra 
charakterystyczna  

 

OCHRONA URZĄDZENIA 
przed dostaniem się obcych ciał stałych 

OCHRONA OSÓB 
przed dostępem do części niebezpiecznych 

 

 0  bez ochrony bez ochrony  

 1  o średnicy > 50 mm wierzchem dłoni  

 2  o średnicy > 12,5 mm palcem  

 3  o średnicy > 2,5 mm narzędziem  

 4  o średnicy > 1,0 mm drutem  

 5  ograniczona ochrona przed pyłem drutem  

 6  ochrona pyłoszczelna drutem  
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Druga cyfra 
charakterystyczna  

OCHRONA URZĄDZENIA 
przed wnikaniem wody 

0  bez ochrony 

1  kapiącej pionowo 

2  kapiącej (odchylenie obudowy do 15° w każdą stronę) 

3  natryskiwanej 

4  rozbryzgiwanej 

5  lanej strugą 

6  lanej silną strugą 

7  przy zanurzeniu krótkotrwałym 

8  przy zanurzeniu ciągłym 

9K  lanej strugą pod ciśnieniem (80 - 100 [bar], do +80 [°C] zgodnie z normą DIN 40050 

 

 

 

 

 

 

kondensator strojeniowy powietrzny 

 

 

 

 

 

 

kondensatory dostrojcze (trymery) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kondensator elektrolityczny aluminiowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kondensatory elektrolityczne tantalowe 
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kondensator mikowy (perełkowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kondensatory foliowe 

 

 

 

 

 

 

 

Kondensator ceramiczny (płytkowy) 

 

 

 

 

 

 

 

kondensatory styrofleksowe 

 

 

 

 

 

rezystor węglowy warstwowy 

 

rezystor metalizowany 

 

rezystor drutowy 

 

drabinka rezystorowa 
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potencjometry montażowe „PR-ki” 

 

 
potencjometr obrotowy suwakowy  wieloobrotowy 

 

elementy do montażu powierzchniowego (SMD) 

rezonatory kwarcowe 

mostki prostownicze 

 
diody 
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 diody elektroluminescencyjne (LED) 

 

cewka dostrojcza 

 

złącza typu SCART (eurozłącze) przesyłają sygnały wideo: 

kompozytowy, RGB, S-Video oraz sygnały audio: mono 

i stereo 

 

wtyk męski   żeński 

 

złącza typu cinch (RCA) 

kolor żółty - sygnał kompozytowy 

wideo (zespolony sygnał wizyjny) 

                       kolor czerwony i biały – sygnały audio 

 

wtyk męski   żeński          gniazda 

 

 złącze typu DIN dawniej audio 

Wtyk   gniazdo 

 

złącza typu Jack 

wtyk 3,5mm   wtyk 6,3mm   gniazdo 2,5mm 

 

złącze typu D-SUB 15, przesyłanie obrazu VGA z komputera 

 do monitora lub telewizora 
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DVI cyfrowe wideo   wtyk      gniazdo 

 

 

Komponent wideo – dawniej analogowe, obecnie 

cyfrowe wideo przesyłane trzema przewodami typu 

cinch (RCA) 

 

 

 

 

 

 

 

Złącze HDMI cyfrowy sygnał wideo FULL HD (możliwe też 4K) oraz cyfrowe 

audio stereo lub przestrzenne 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złącze cyfrowe S/PDIF – dźwięk cyfrowy 

przestrzenny 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

gniazdo cinch     gniazdo optyczne wtyk optyczny (Toslink) 

 

 

Złącze audio XLR (Cannon) podłączanie mikrofonów i kolumn 

głośnikowych 

 

 

 

 

 

 

 

Złącze audio Speakon podłączanie estradowych kolumn głośnikowych 
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Display port – podobny do HDMI (cyfrowe wideo do 

rozdzielczości 4K i audio 5.1), jednak lepszy ze względu na 

odświeżanie do 60 klatek na sekundę (HDMI do 30) i wyższą przepustowość. W przyszłości zastąpi HDMI. 

 

Thunderbolt super uniwersalne złącze komputerowe stanowiące 

połączenie interfejsów display port i magistrali PCI Express – można 

podłączać karty rozszerzeń, dyski i inne pamięci masowe, urządzenia 

audio i wideo, urządzenia peryferyjne, czyli wszystko. Na razie 

stosowane jedynie w sprzęcie dla profesjonalistów. 

 

 

 

 

 

 

złącze koncentryczne BNC np. sygnał kompozytowy wideo 

(zespolony sygnał wizyjny) w monitoringu analogowym 

 

 

 

Wtyk   gniazdo 

 

 złącza koncentryczne UHF 

       TV radio  gniazda 

Wtyki męskie 

 

złącza do połączeń wewnętrznych typu Europa 

 

złącza modułowe 

RJ-45(8 pin)      RJ-11(4 pin) 
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mini USB  micro USB  USB typ A typ B  

 

 
 

 

Firewire (IEEE1394) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 eSATA + USB w 

jednym (zewnętrzne SATA - dyski, pamięci) 

 

 Serial ATA (SATA) dyski 
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Złącze zasilające SATA (zasilanie dysków SATA) 

 

Złącza zasilające IEC 

 

 

   
MOLEX  MOLEX ATX (płyta główna)  MOLEX (stare dyski IDE, CD ROM) 

 

 

 
Złącza SMA stosowane w sprzęcie WI-FI (anteny, punkty dostępowe, routery bezprzewodowe) 

 

 

Złącze N – stosowane 

w zewnętrznych antenach WI-FI 

 

 

 

 

 

 

 

  Wtyk      gniazdo 
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Dobór rezystorów do diod LED 
 

Najczęstszym zagadnieniem z jakim spotyka się początkujący elektronik jest dobór rezystora (ograniczającego 

prąd) do diody LED.  

Zgodnie z prawem Ohma aby obliczyć wartość rezystancji musimy znać napięcie występujące na rezystorze i 

prąd przez niego przepływający. Można przyjąć, że diody LED mają stałe napięcie świecenia uzależnione od 

typu diody. Dla standardowych diod przyjmuje się następujące napięcia:  

 

podczerwona 

(IR) 

dioda 

LED 

 

czerwona 

(RED) 

dioda 

LED 

 

żółta 

(YELLOW) 

dioda 

LED 

 

zielona 

(GREEN) 

dioda 

LED 

 

niebieska 

(BLUE) 

dioda 

LED 

 

biała 

(WHITE) 

dioda 

LED 

 
1,2 V  

(1,2-1,5) 

1,2 V  

(1,2-2,1) 

2,8 V  

(2,0-2,8) 

3,0 V  

(2,1-3,0) 

3,5 V  

(3,5-5,0) 
3,6 V  

 

Znając napięcie diody możemy obliczyć spadek napięcia na rezystorze będący różnicą napięcia zasilania 

i napięcia diody. Prąd przepływający przez rezystor jest tym samym prądem, który przepływa przez diodę. 

Typowa wartość prądu świecenia diody mieści się w zakresie 10-20mA.  

Przykład 

Proponuje następujący przykład zastosowania powyższych praw - podłączyć czerwoną diodę LED do napięcia 

12V tak aby nie spowodować jej uszkodzenia podczas świecenia.  

 

Czerwona dioda LED typowo ma napięcie pracy około 1,2V , więc nie możemy podłączyć takiej diody 

bezpośrednio do napięcia 12V. Robimy to łącząc do diody szeregowy rezystor R.  

 
 

Aby obliczyć rezystancję takiego rezystora musimy znać napięcie panujące na jego zaciskach i prąd 

przepływający przez niego. Napięcie na rezystorze obliczamy pomniejszając napięcie zasilania 12V o  spadek 

napięcia na diodzie LED - 1,2V.  

U = 12 - 1,2 = 10,8 [V]  

 

Załóżmy, że chcemy aby dioda silnie świeciła, co wymaga prądu przewodzenia około 20mA (0,02A). Prąd 

diody jest jednocześnie prądem rezystora I. Znając napięcie i prąd rezystora obliczamy jego rezystancję:  

R = U / I = 10,8 / 0,02 = 540 [ ]  

 

Najbliższym co do wartości rezystancji produkowanym rezystorem (szereg E12) jest rezystor 560 .  

 

Kolejnym parametrem do obliczenia jest moc P rezystora. Skoro zastosujemy rezystor o innej niż obliczona 

rezystancji zmieni się również prąd płynący przez rezystor. Zmienia się również napięcie na rezystorze, ale 

zmiana ta jest stosunkowo niewielka i możemy ją do naszych obliczeń pominąć. Musimy więc tak dostosować 

wzory, aby moc rezystora obliczyć znając jedynie napięcie i rezystancję.  

P = UI, I = U / R więc:  

 
Znając moc wydzielaną na rezystorze możemy dobrać moc minimum o jeden szereg wyższą. Można 

oczywiście dobrać rezystor o mocy wyższej np. 0,5W lub 1W ale w naszym przypadku 0,25W jest 

wystarczające.  

W ten sposób dobraliśmy rezystor do naszego układu - 560  0,25W. 
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Ochrona przeciwporażeniowa 
W celu ochrony człowieka przed skutkami porażenia prądem elektrycznym są stosowane następujące środki 

ochrony przeciwporażeniowej:  

środki nietechniczne takie, jak:  

 popularyzacja sposobów i zasad bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej, 

 szkolenie wstępne i okresowe wszystkich pracowników użytkujących urządzenia elektryczne i 

obsługujących urządzenia elektryczne 

 wymagania kwalifikacyjne dla pracowników obsługujących urządzenia elektryczne,  

 organizacja pracy (instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, pisemne polecenia 

wykonywania prac) 

 egzekwowanie przestrzegania reguł bezpieczeństwa,  

 badania okresowe,  

 szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przy porażeniach.  

 

środki techniczne takie, jak:  

 ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa), 

 ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa),  

 ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim - realizowana przez zasilanie napięciem 

bezpiecznym,  

 sprzęt ochronny (w tym środki ochrony indywidualnej) – dla zastosowań, w których wyżej wymienione 

nie mogą być wykorzystane (np. przy naprawie urządzeń elektroenergetycznych) . 

 

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim ma za zadanie chronić ludzi i zwierzęta przed 

zagrożeniami wynikającymi z dotyku do części czynnych urządzeń elektrycznych (części znajdujących się pod 

niebezpiecznym napięciem w czasie normalnej pracy tych urządzeń).  

Zasadę realizuje się poprzez uniemożliwienie (utrudnienie) człowiekowi dotyku do tych części, co zapobiega 

z kolei przepływowi prądu rażeniowego przez jego ciało. W urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1kV 

wymaga się zastosowania przynajmniej jednego z następujących środków ochrony:  

 izolowanie części czynnych 

 stosowanie obudów lub osłon 

 stosowanie ogrodzeń 

 stosowanie barier i przeszkód 

 umieszczenie części czynnych poza zasięgiem ręki 

 ochrona przed napięciami szczątkowymi. 

 

Ochrona przez izolowanie części czynnych jest sposobem stosowanym zwykle w procesie produkcyjnym 

przez wytwórcę urządzenia. Polega na całkowitym pokryciu części czynnych izolacją roboczą o dużą wartości 

rezystancji oraz o odpowiedniej wytrzymałości elektrycznej. Musi ona być dostosowana do narażeń 

wewnętrznych, wynikających z charakteru urządzenia (napięć oraz możliwych przepięć), a także dostosowana 

do spodziewanych narażeń zewnętrznych i środowiskowych, takich jak: podwyższona wilgotność, niska lub 

wysoka temperatura, narażenia mechaniczne, agresywność chemiczna otaczającego środowiska, bezpośrednio 

padające światło słoneczne itp. Usunięcie izolacji jest możliwe tylko przez zniszczenie.  

 

Ochrona przez stosowanie obudów lub osłon polega na umieszczeniu w ich wnętrzu części czynnych, które 

z rożnych względów nie mogą być powleczone izolacją, co zapobiegania dotykowi bezpośredniemu. Obudowy 

i osłony chronią także aparaty i urządzenia elektryczne przed niekorzystnymi wpływami środowiska.  

Ten środek ochrony musi spełniać następujące warunki:  

 obudowy lub osłony nie mogą dać się usunąć (otworzyć, zdemontować) bez użycia narzędzia lub 

klucza, co ogranicza dostęp do ich wnętrza osobom nieupoważnionym, a jeżeli osoby te muszą je 

otwierać – to części czynne mają być odłączone spod napięcia bądź odpowiednio osłonięte 

 muszą być odporne na normalnie występujące w warunkach eksploatacji narażenia zewnętrzne: 

mechaniczne, temperaturę, wilgotność, agresywność chemiczną otaczającego środowiska itp. 

 obudowy i osłony muszą mieć stopień ochrony IP dostosowany do rzeczywistych warunków 

środowiskowych w miejscu ich użytkowania, jednak nie mniej IP 2X, natomiast łatwo dostępne górne 
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powierzchnie poziome stopień IP min. 4X; warunek ten nie dotyczy gniazd bezpiecznikowych i opraw 

żarówek.  

Ochrona przez zastosowanie ogrodzeń polega na umieszczeniu części czynnych w sposób czyniący je 

niedostępnymi dla dotyku.  

 

Ochrona przez stosowanie barier i przeszkód jest ochroną przed niezamierzonym (a nie przed rozmyślnym) 

dotknięciem części czynnych. Może być stosowana tylko w przestrzeniach dostępnych wyłącznie dla osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje (np. przestrzenie lub pomieszczenia ruchu elektrycznego).  

 

Ochrona przez umieszczenie poza zasięgiem ręki polega na umieszczaniu części czynnych tak, by były 

niedostępne z danego stanowiska. Oznacza to, że znajdować się muszą poza obszarem w kształcie walca o 

średnicy 2,5 m, który rozciąga się 2,5 m ponad poziomem ustawienia stóp człowieka i 1,25 m poniżej tego 

poziomu. Ten środek ochrony może być stosowany głównie w pomieszczeniach ruchu elektrycznego.  

 

Ochrona przed napięciami szczątkowymi ma na celu zapobieżenie porażeniu wskutek dotyku do części 

czynnych, na których może utrzymywać się napięcie po odłączeniu od zasilania, np. wskutek zakumulowanego 

ładunku na pojemności elektrycznej elementów lub indukowania napięcia przez silniki pracujące z wybiegu. W 

przypadku istnienia takiego zagrożenia wymagane jest obniżenie napięcia do poziomu napięcia bezpiecznego w 

odpowiednio krótkim czasie albo uniemożliwienie dostępu do części czynnej.  

 

Uzupełnieniem ochrony podstawowej przed dotykiem bezpośrednim może być użycie wysokoczułych 

urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (o prądzie wyzwalającym nie większym niż 30 mA), które 

zwiększają skuteczność ochrony podstawowej, ale nie mogą być jedynym jej środkiem.  

 

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim ma na celu ograniczenie skutków porażenia w razie 

dotknięcia do części przewodzących dostępnych, które niespodziewanie znalazły się pod niebezpiecznym 

napięciem (np. wyniku uszkodzenia izolacji). Działanie takie powinno być realizowane poprzez:  

 uniemożliwienie przepływu prądu przez ciało człowieka lub zwierzęcia, lub 

 ograniczenie wartości prądu rażeniowego lub czasu jego przepływu. 

 

Ochrona przed dotykiem pośrednim w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia może być osiągnięta przez 

zastosowanie co najmniej jednego z poniżej wymienionych środków:  

 samoczynnego wyłączania zasilania 

 urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej 

 izolowanie stanowiska 

 nie uziemionych połączeń wyrównawczych 

 separacji elektrycznej 

 

Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania jest najbardziej rozpowszechnionym w Polsce środkiem 

ochrony w sieciach i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Jej zastosowanie wiąże się z koniecznością: 

 doprowadzenia do każdej części przewodzącej dostępnej przewodu ochronnego oraz zastosowania urządzenia 

powodującego samoczynne wyłączenie zasilania. 

Ochrona powinna być tak wykonana, aby w razie zwarcia między częścią czynną a częścią przewodzącą 

dostępną (np. przewodzącą obudową urządzenia elektrycznego) lub przewodem ochronnym, spodziewane 

napięcie dotykowe o wartości większej niż 50 V prądu przemiennego lub 120 V prądu stałego (nie tętniącego) 

było wyłączane tak szybko, aby nie wystąpiły niebezpieczne skutki patofizjologiczne. Wymaganie to będzie 

spełnione wówczas, gdy w wyniku zwarcia popłynie prąd o takim natężeniu, że spowoduje samoczynne 

zadziałanie urządzenia wyłączającego w dostatecznie krótkim czasie. Musi być zatem stworzona odpowiednia 

droga dla prądu zwarciowego, nazywana pętlą zwarcia, złożona z przewodów: fazowych oraz ochronnych - 

łączących wszystkie dostępne części przewodzące urządzeń elektrycznych z punktem neutralnym sieci lub 

z ziemią, w zależności od układu sieciowego.  

 

Urządzeniami samoczynnie wyłączającymi prąd zwarcia, mogą być:  

 zabezpieczenia przetężeniowe (reagujące na wzrost wartości prądu w obwodzie), np. bezpieczniki 

topikowe albo wyłączniki samoczynne z wyzwalaczami lub przekaźnikami nadprądowymi,  
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 urządzenia ochronne różnicowoprądowe reagujące na pojawienie się prądu upływu z obwodu (nie 

można ich stosować w układzie sieciowym TN-C).  

Samoczynne wyłączenie zasilania jest skuteczne wówczas, gdy zabezpieczenie dobrane jest odpowiednio do 

parametrów obwodu zasilającego.  

 

Ochrona przez zastosowanie urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej polega na 

niedopuszczeniu do pojawienia się w czasie użytkowania niebezpiecznego napięcia dotykowego na częściach 

przewodzących dostępnych w fabrycznie produkowanych urządzeniach elektrycznych. Osiąga się ten cel 

poprzez wyposażenie urządzenia w jedno z wymienionych niżej rozwiązań:  

 izolację podwójną, składającą się z izolacji podstawowej i niezależnej od niej dodatkowej izolacji, 

równoważnej pod względem wytrzymałości elektrycznej i mechanicznej. Taką izolację ma np. sprzęt 

gospodarstwa domowego, narzędzia ręczne, itp.  

 izolację wzmocnioną, która jest wprawdzie izolacją podstawową, lecz równoważną podwójnej pod 

względem wytrzymałości elektrycznej i mechanicznej,  

 obudowy izolacyjne, które są osłonami wykonanymi z materiału izolacyjnego o odpowiedniej 

wytrzymałości mechanicznej i odporności na wpływy środowiska, zapewniającymi stopień ochrony co 

najmniej IP2X. W takich obudowach wykonywany jest np. sprzęt instalacyjny (rozdzielnice 

skrzynkowe, wtyki, gniazda, itp.). 

 

Ochrona przez zastosowanie izolowania stanowiska ma na celu zapobieżenie możliwości porażenia prądem 

elektrycznym w wyniku równoczesnego dotknięcia części przewodzących znajdujących się pod różnymi 

potencjałami, np. co może zdarzyć się przy uszkodzeniu izolacji podstawowej części czynnych. Działanie 

środka ochrony polega na izolowaniu od ziemi stanowiska pracy, na którym może się znaleźć człowiek, bądź 

takim wyposażeniu tego stanowiska, by nie było możliwe jednoczesne dotknięcie dwóch części przewodzących 

dostępnych lub jednej części przewodzącej dostępnej i jakiejkolwiek części przewodzącej obcej.  

Wymaganie to można spełnić przez:  

 pokrycie lub wykonanie podłogi i ścian z materiału izolacyjnego nie podlegającego działaniu wilgoci 

oraz oddalenie od siebie części przewodzących dostępnych od części przewodzących obcych poza strefę 

zasięgu ręki,  

 umieszczenie odpowiednich barier wykonanych w miarę możliwości z materiałów izolacyjnych, 

nieprzyłączonych do ziemi ani do części przewodzących dostępnych,  

 izolowanie części przewodzących obcych.  

 

Izolowanie stanowiska można stosować tam, gdzie użycie innych środków jest trudne do wykonania lub 

niemożliwe, np. nie można dostatecznie szybko wyłączyć zasilania lub zmniejszyć wartości napięcia 

dotykowego. Znajduje ono zastosowanie najczęściej w specyficznych warunkach, np. w laboratoriach bądź 

w energetyce, gdzie podlega pewnym obostrzeniom.  

 

Ochrona przez zastosowanie nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych polega na połączeniu 

ze sobą wszystkich jednocześnie dostępnych części przewodzących obcych i części przewodzących dostępnych 

odpowiednim przewodem wyrównawczym, co zapobiega pojawieniu się niebezpiecznych napięć dotykowych  

System nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych nie powinien mieć połączenia z ziemią przez 

łączone części przewodzące dostępne lub obce.  

 

Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej polega na zasilaniu (jednego lub więcej) chronionego 

urządzenia ze źródła separacyjnego, którym najczęściej jest  odpowiedni transformator lub przetwornica. 

Części czynne obwodu separowanego nie mogą być połączone w żadnym punkcie z innym obwodem lub z 

ziemią. Ewentualne dotknięcie do elementów takiego obwodu przez człowieka nie powoduje porażenia, gdyż 

nie zamyka się droga dla prądu rażeniowego, co przesądza o skuteczności takiego rozwiązania. Jednakże dla 

poprawności działania tego środka obwód odbiorczy podlega licznym obostrzeniom -  powinien być tak 

wykonany, aby ograniczyć możliwość zwarć doziemnych. Wartość napięcia w obwodzie wtórnym nie może 

być większa niż 500 V.  

 

Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i dotykiem pośrednim polega na zasilaniu urządzeń 

bardzo niskim napięciem, nie stanowiacym zagrożenia dla człowieka, ze spełniającego odpowiednie warunki 

źródła energii takiego, jak:  
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 transformator ochronny albo urządzenie równoważne (przetwornica) 

 źródło elektrochemiczne (np. bateria akumulatorów). 

Obwód ma być odseparowany od ziemi (SELV) lub uziemiony (PELV). Gniazda wtyczkowe i wtyczki 

stosowane w obwodach o bardzo niskim napięciu nie mogą pasować do wtyczek i gniazd wtyczkowych 

stosowanych w innych obwodach. 

 

Napięcie bezpieczne (długotrwale dopuszczalne)  

Warunki środowiskowe 
Prąd przemienny 

[V] 

Prąd stały 

[V] 

normalne  

są to takie warunki, w których rezystancja ciała 

ludzkiego w stosunku do ziemi wynosi więcej 

niż 1000 Ω. . 

50 120 

szczególne  

są to takie warunki, w których rezystancja ciała 

ludzkiego w stosunku do ziemi wynosi mniej 

niż 1000 Ω 

25 60 

 

 

Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem elektrycznym 
 

O porażeniu prądem elektrycznym można mówić wówczas, gdy przez ciało człowieka przepływa prąd 

rażeniowy mogący wywołać skutki patofizjologiczne: 

 skurcze mięśni, 

 utrata świadomości, 

 zatrzymanie oddychania, 

 zakłócenie pracy serca wraz z jego zatrzymaniem, 

 oparzenia zewnętrzne i wewnętrzne, 

 pośrednie działanie prądu. 

Stan taki zachodzi wtedy, gdy człowiek dotyka jednocześnie dwóch punktów znajdujących się pod różnymi 

potencjałami elektrycznymi, zamyka on wówczas swoim ciałem obwód, umożliwiając przepływ prądu. 

W zależności od części ciała, które stykają się z przewodzącymi elementami, wyróżniamy: 

 napięcie dotykowe (przy przepływie prądu rażeniowego na drodze: ręka-ręka, ręka-noga, ręka-tułów), 

 napięcie krokowe pojawiające się między stopami opartymi na podłożu. 

 

Skutki rażenia prądem elektrycznym zależą od:  

 rodaju prądu, a więc czy jest to rażenie: prądem przemiennym o małej częstotliwości (15 -100Hz), 

prądem przemiennym o dużej częstotliwości, krótkotrwałymi, jednokierunkowymi impulsami 

prądowymi, prądem stałym, 

 wartości napięcia i natężenia prądu rażeniowego oraz czasu jego przepływu,  

 drogi przepływu prądu przez ciało człowieka, 

 stanu psychofizycznego porażonego.  

 czasu przepływu prądu rażenia,  

 temperatury i wilgotności skóry,  

 powierzchni styku z przewodnikiem, 

 siły docisku przewodnika do naskórka. 

 

Każdy świadek zdarzenia, w którym stan zdrowia lub życia innej osoby jest zagrożony, ma obowiązek udzielić 

jej pierwszej pomocy. Szansa ratunku poszkodowanego szybko spada w miarę upływu czasu. W pierwszej 

minucie po porażeniu istnieje 98% szans uratowania życia, po 3 minutach – 40%, po 5 minutach – 25%, a po 8 

minutach – już tylko 5%. 

Pierwszą czynnością jest odłączenie prądu rażeniowego przepływającego przez osobę porażoną. 

W celu uwolnienia porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV należy:  

 wyłączyć napięcie właściwego obwodu elektrycznego 

 otworzyć właściwe łączniki, lub: 
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 wyjąć bezpieczniki z obwodu zasilania 

 przeciąć lub zerwać przewody od strony zasilania odpowiednimi narzędziami 

 zewrzeć przewody od strony zasilania 

 wyjmować bezpieczniki mocy uchwytami przeznaczonych do tego celu.  

Gdy żadne z przedstawionych rozwiązań nie jest możliwe, należy:  

 odciągnąć porażonego od urządzenia pod napięciem odpowiednimi narzędziami lub dostępnymi 

przedmiotami z suchego drewna albo z tworzywa sztucznego. 

 zabezpieczyć porażonego przed upadkiem, gdy wyłączenie napięcia może spowodować taki upadek. 

W celu uwolnienia porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu przekraczającym 1 kV należy:  

 wyłączyć napięcie właściwego obwodu elektrycznego 

 odciągnąć porażonego od urządzenia pod napięciem odpowiednimi narzędziami, przy czym należy 

posługiwać się sprzętem ochronnym i nie dotykać bezpośrednio porażonego 

 upewnić się, czy napięcie jest wyłączone, posługując się wskaźnikiem napięcia. 

Bezpośrednio po uwolnieniu porażonego spod napięcia należy: 

1. szybko zbadać go wstępnie, żeby ocenić:  

 czy ma świadomość (przytomny lub nieprzytomny),  

 czy oddycha i jak (zwolniony lub przyspieszony oddech świadczy o złym stanie porażonego - norma: 10 

- 24 oddechy na minutę),  

 czy pracuje serce i zachowana jest wydolność krążenia (bezpośrednio osłuchać okolicę serca na klatce 

piersiowej oraz zbadać tętna na tętnicy szyjnej). Jeżeli porażony krwawi, trzeba zatrzymać krwawienie, 

zakładając opatrunek uciskowy,  

 czy nie jest uszkodzony odcinek szyjny kręgosłupa (po upadku z wysokości),  

2. zdecydować, jaki ma być zakres doraźnej pomocy i sposób jej udzielenia.  

Sposób ratowania zależy od stanu porażonego:  

 gdy jest przytomny, należy rozluźnić ubranie w okolicy szyi, klatki piersiowej i brzucha oraz ułożyć 

porażonego wygodnie na prawym boku. Należy wezwać lekarza, a jeżeli jest to niemożliwe, zaleca się 

przeniesienie lub przewiezienie porażonego do lekarza,  

 gdy jest nieprzytomny i oddycha, należy ułożyć go na prawym boku (nie wolno na plecach!), okryć np. 

kocem, wezwać lekarza i cały czas obserwować, gdyż może nastąpić zatrzymanie oddechu,  

 gdy jest nieprzytomny i nie oddycha, należy położyć go na plecach, porozpinać uciskające części 

garderoby, oczyścić jamę ustną z resztek jedzenia, zapewnić dopływ świeżego powietrza, rozpocząć 

sztuczne oddychanie i masaż serca, gdy nie jest wyczuwany puls, oraz wezwać pogotowie ratunkowe. 

 

Przy braku własnej akcji oddechowej osoby poszkodowanej, należy rozszerzyć udzielanie pomocy przez 

rozpoczęcie sztucznego oddychania. Polega ono na wdmuchiwaniu powietrza do płuc ratowanego poprzez jego 

usta, nos albo usta i nos jednocześnie, ewentualnie za pomocą odpowiedniego zestawu do sztucznego 

oddychania. Warunkiem skuteczności sztucznego oddychania jest wcześniej udrożnienie dróg oddechowych 

ratowanego. Sztuczne oddychanie rozpoczynamy wykonując 2 do 5 głębokich sztucznych wdechów, po czym, 

przez chwile, obserwujemy ich skuteczność przy braku własnego oddechu kontynuujemy sztuczne oddychanie 

z częstotliwością 10 do 12 wdechów na minutę tak długo, aż przejmie go od nas kwalifikowany ratownik. 

Skuteczność sztucznego oddychania zależy równocześnie od zachowanego krążenia krwi.  

Aby potwierdzić istnienie akcji serca należy odszukać tętno na tętnicy szyjnej. Poszukujemy go uciskając 

dwoma palcami miejsce na szyi, tuz obok przebiegu tchawicy, po jej lewej lub prawej stronie, na wysokości 

krtani. Powinno ono wynosić co najmniej 40 uderzeń na minutę. Brak tętna na szyi świadczy o zatrzymaniu 

krążenia krwi. Trzeba wtedy niezwłocznie rozpocząć pośredni masarz serca. Wykonuje się go oburącz, 

układając dłonie na mostku osoby ratowanej, w 1/3 dolnej części mostka. Miejsce to należy uciskać na 

głębokości 4 do 5 cm, z częstotliwością 60 do 70 ucisków na minutę. Co 30 ucisków mostka trzeba wykonać 2 

oddechy.  

Jest to pełny zakres akcji reanimacyjnej . Należy ją kontynuować aż do powrotu własnych czynności 

życiowych ratowanej osoby, albo do przybycia kwalifikowanych służb ratunkowych.  

Oparzenia skóry nie są najczęściej rozległe i ograniczają się do miejsc kontaktu z prądem. Zaopatruje się je w 

sposób typowy dla oparzeń, natomiast rany innego rodzaju – w sposób odpowiedni do ich charakteru. 

 

 

 

 


