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Typ przedmiotu: Obowiązkowy 
 
Poziom przedmiotu: Średnio zaawansowany 

 
Imię i nazwisko wykładowcy: Piotr Kacejko prof. dr hab. inż. 
 
Wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu fi-
zycznych podstaw elektrotechniki, i teorii obwodów elektrycznych, powinien znać pod-
stawowe prawa fizyki wykorzystywane w elektrotechnice oraz umieć je zastosować.  
 

 
Cele przedmiotu: Student na wykładzie poznaje zagadnienia oddziaływania prądu elek-
trycznego na organizmy żywe, zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku pora-
żenia prądem, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Szeroko 
omawiane są zagadnienia zasad ochrony przeciwporażeniowej w sieciach niskich i wy-
sokich napięć prądu stałego i przemiennego. Omawiane są obowiązujące normy i prze-
pisy ze szczególnym uwzględnieniem instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
Omawiana jest budowa oraz zasady doboru i koordynacji działania urządzeń zabezpie-
czających przed porażeniem.  
Na ćwiczeniach rachunkowych student nabywa umiejętności wykonywania obliczeń 
projektowych z zakresu ochrony przeciwporażeniowej, sprawdzania skuteczności dzia-
łania środków ochrony przeciwporażeniowej oraz doboru urządzeń ochronnych. Stu-
denci zdobywają wiedze z zakresu projektowania układów uziomowych. Studenci po-
znają zasady udzielania pomocy osobie poszkodowanej w wyniku porażenia z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa ratownika.  

 
 

Program nauczania:  
Ćwiczenia rachunkowe – Podstawy obliczeń w celu określenia niebezpieczeństwa pora-
żenia. Modelowanie urządzeń sieci niskiego napięcia, uproszczone metody obliczania 
prądów zwarciowych. Oddziaływanie pól elektrycznego i magnetycznych w pobliżu 
urządzeń – obliczenia podstawowych wielkości. Oddziaływanie prądu elektrycznego na 
organizmy żywe. Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem. Układy sieci niskiego 
napięcia - charakterystyka i przeznaczenie poszczególnych układów, zagrożenie poraże-
niowe w poszczególnych układach. Urządzenia zabezpieczające w sieciach niskiego na-
pięcia (bezpiecznik, wyłącznik instalacyjny, wyłącznik RCD - charakterystyki, parametry, 
dobór). Stopnie ochrony urządzeń elektrycznych. Klasy ochronności urządzeń. Układy 
bardzo niskiego napięcia SELV, PELV, FELV. Zasady ochrony przeciwporażeniowej w 
sieci niskiego napięcia - ochrona przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu. Za-
sady sprawdzania skuteczności ochrony przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania 



w układach TN, TT i IT. Ochrona odgromowa budynków. Połączenia wyrównawcze. Ob-
liczenia projektowe układów uziomowych. Podstawy pomiarów stosowanych w bez-
piecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych.  
 

 
Metody oceny: Podstawową formą sprawdzania wiedzy wykładowej jest egzamin pi-
semny oraz w wybranych przypadkach uzupełniony egzaminem ustnym (jedna godzi-
na). Jest on realizowany po całym cyklu wykładowym. Sprawdzanie wiedzy na ćwicze-
niach rachunkowych odbywa się po zakończeniu zajęć w formie kolokwium sprawdzają-
cych. W odniesieniu do wykładu jak i Ćwiczeń rachunkowych przewidziane są egzaminy 
i zaliczenia poprawkowe. 
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