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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu ELEKTROENERGETYKA , PG_00038404

Kierunek studiów Elektrotechnika

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Elektroenergetyki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Robert Małkowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Robert Małkowski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 20.0 0.0 10.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 7.0 63.0 100

Cel przedmiotu Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Wykonywanie 
prostych obliczeń rozpłyowych i zwarciowych

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K01] ma świadomość 
potrzeby ciągłego dokształcania 
się i samodoskonalenia w 
zakresie wykonywanego zawodu 
elektryka oraz zna możliwości 
dalszego kształcenia się

Dla wybranych urządzeń na 
postawie analizy rozwiązań 
technicznych stosowanych 
obecnie jak i w przeszłości potrafi 
wskazać ich wady, zalety oraz 
kierunek potrzebnych zmian.

[SK2] Ocena postępów pracy

[K6_U04] potrafi zastosować 
poznane metody do analizy i 
projektowania elementów, 
układów i systemów elektrycznych

W ramach zajęć laboratoryjnych 
studenci przygotowują 
sprawozdania z 
przeprowadzonych analiz pracy 
systemu elektroenergetycznego.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_W09] zna podstawy 
wytwarzania, przesyłania i 
rozdziału energii elektrycznej

Student wyjaśnia zależności 
pomiędzy podstawowymi 
wielkościami opisującymi stan 
pracy systemu 
elektroenergetycznego: prąd, 
napięcie, moc itd. Opisuje 
urządzenia wykorzystywane do 
wytwarzania przesyłu i rozdziału 
energii elektrycznej. Oblicza 
podstawowe parametry 
elementów systemu 
elektroenergetycznego.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu WYKŁAD Podstawowe wiadomości o strukturze systemu elektroenergetycznego, główne urządzenia będące 
elementami układów wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Schematy zastępcze 
generatorów, transformatorów, linii elektroenergetycznych, odbiorów. Obliczanie: rozpływów prądów, mocy 
oraz poziomów napięć w sieciach zasilanych jednostronnie i dwustronnie oraz w sieciach wielowęzłowych. 
Wyznaczane podstawowych parametrów prądu zwarciowego zwarcia symetryczne. ĆWICZENIA 
AUDYTORYJNE Dobór parametrów elementów prostego modelu elektroenergetycznego (generatory, linie 
transformatory) w celu przeprowadzenia badań z uwzględnieniem zmienności obciążenia w modelowanym 
systemie Wyznaczanie rozpływów mocy. Określanie zależności pomiędzy sterowaniem poziomami napięć w 
węzłach wytwórczych lub/oraz zmian przekładni transformatora na poziomy napięć i rozpływu mocy w 
analizowanej sieci.
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Wiedza z podstaw elektrotechniki Wiedza z podstaw maszyn elektrycznych

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Projekt 50.0% 40.0%
Egzamin pisemny 50.0% 60.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Kremens Z., Sobierajski M.: Analiza systemów 
elektroenergetycznych. WNT Warszawa 1996

 

2. Kacejko P., Machowski J.: Zwarcia w sieciach elektroenergetycznych 
WNT Warszawa 1993

Uzupełniająca lista lektur 1. J. Machowski, J. Bialek, J. Bumby : "Power System Dynamics and 
Stability". John Wiley & Sons, Chichester, New York, 1997.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Na który z parametrów schematu zastępczego linii napowietrznej ma wpływ stan pogody? Odpowiedź 
uzasadnić.

 

2. Dla modelu szeregowego odbioru, wyznaczyć w postaci ogólnej zależność na znak mocy biernej o 
charakterze indukcyjnym.  

3. Wyznaczyć impedancję zastępczą transformatora trójuzwojeniowego

4. Wyznaczyć napięcie we wskazanym punkcie, korzystając ze wskazanej metody. 

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


