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1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja 

1.2. Forma studiów studia niestacjonarne 

1.3. Poziom studiów studia I- stopnia inżynierskie 

1.4. Profil studiów praktyczny 

1.6. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu mgr inż. Andrzej Zeja 
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

2.1. Język wykładowy polski 

2.2. Wymagania wstępne Wstęp do teorii obwodów  

 

3. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

3.1. 3.1. Formy zajęć Wykład, laboratorium, projekt 

3.2. 3.2 Miejsce realizacji zajęć Stacjonarne: 
Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym WSTKT , pracowania ćwiczeń z 
metrologii i elektroniki 
   

3.3. 3.3 Forma zaliczenia zajęć wykłady – egzamin, ćwiczenia laboratoryjne 

3.4. 3.4. Metody dydaktyczne Wykład - wykład z prezentacją multimedialną 
Laboratorium -  wykonywanie zadań laboratoryjnych  

3.5. 3.5.  
3.6. Wykaz 

literatury 

podstawowa 1. Marciniak W. „Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone ”, 
Warszawa, WNT, 1987 

2. Koprowski J. „Podstawowe przyrządy półprzewodnikowe”, Kraków, 
Wyd. AGH, 2009 

3. Horowitz P., Hill W. „Sztuka elektroniki. Cz. 1”, Warszawa, WKŁ, 2003 
4. Tietze U., Schenk Ch. „Układy półprzewodnikowe”, Warszawa ,WNT, 

2009 
 

uzupełniająca  
 

 

 

 

  



 

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY UCZENIA SIĘ 

4.1. Cele przedmiotu: 

C1. Zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu wykorzystywanych technologii półprzewodników  
C2. Zrozumienie zasady działania podstawowych półprzewodnikowych 
C3. Zdobycie umiejętności stosowania elementów półprzewodnikowych w obwodach 

 

4.2. TREŚCI PROGRAMOWE: 

Wykład: 

Fizyka półprzewodników - materiały półprzewodnikowe, atom krzemu, model energetyczny, domieszkowanie, 
przewodnictwo prądu w półprzewodnikach. Złącze półprzewodnikowe p-n i dioda - tworzenie złącza; zjawiska 
kontaktowe w złączu krzemowym p-n; polaryzacja złącza; modele energetyczne; budowa i rodzaje złącz; 
charakterystyki i podstawowe równania opisujące pracę złącza; wpływ temperatury na pracę złącza; pojemność 
złączowa i dyfuzyjna; zjawisko przebicia złącza; praca dynamiczna złącza; złącze metal-półprzewodnik; zasada 
działania, budowa, parametry i modele diody: prostowniczej, stabilizacyjnej, świecącej tunelowej i Shottky’ego. 
Tranzystor złączowy (JFET) –  zasada działania i budowa tranzystora złączowego (JFET), podstawowe równania, 
charakterystyki, modele i parametry; tranzystor jako wzmacniacz – zasada wzmacniania sygnału. Tranzystor 
bipolarny – zasada działania i budowa tranzystora bipolarnego; konfiguracje pracy; podstawowe modele, 
parametry i charakterystyki; tranzystor jako wzmacniacz – analiza graficzna; modele i parametry małosygnałowe; 
własności częstotliwościowe; przełączanie tranzystora – praca dynamiczna. Tranzystor polowy z izolowaną 
bramką (MOSFET) i tranzystory specjalne – struktura metal-izolator-półprzewodnik; budowa tranzystora MOS, 
rodzaje, charakterystyki, parametry i modele; efekty drugorzędne; tranzystory specjalne: IRF, VMOS, FGMOS, 
EPAD, SIT i inne. Zagadnienia termiczne w elementach elektronicznych – moc, ciepło, temperatura; transport 
ciepła i rezystancja termiczna; zagrożenia termiczne w elementach elektronicznych; moduł Peltiera; generator 
termoelektryczny. Inne elementy półprzewodnikowe - elementy przełączające: tranzystor jednozłączowy, 
dynistor, diak, tyrystor, triak; bezzłączowe elementy półprzewodnikowe: warystor, termistor, fotorezystor, 
piezorezystor, rezonator piezoelektryczny, hallotron, magnetorezystor; półprzewodnikowe przyrządy ładunkowe 
CCD – budowa i zasada działania, podstawowe charakterystyki i parametry 

 

Ćwiczenia laboratoryjne: 

Laboratorium 1 BHP i regulamin korzystania z pracowni. Obsługa urządzeń pomiarowych  
Laboratorium 2 Badanie charakterystyki złącza P-N (samodzielna budowa odwodu pomiarowego z wybranymi 
typami diod) 
Laboratorium 3 Wyznaczanie punktów pracy oraz praktyczna realizacja w  odwodach WE WC WB tranzystorów 
bipolarnych 
Laboratorium 4 Wyznaczanie punktów pracy oraz praktyczna realizacja w  odwodach WD, WS, WG tranzystorów 
unipolarnych 
Laboratorium 5 Obliczenie oraz budowa wzmacniacza napięciowego z tranzystorem bipolarnym 
Laboratorium 6 Badanie wzmacniacza napięciowego w zakresie  wpływu częstotliwości  na  wzmocnienie 
 
 

 

 

  



4.3 Przedmiotowe efekty uczenia się 

Efekt Student, który zaliczył przedmiot 
Odniesienie do kierunkowych 

efektów uczenia 

w zakresie WIEDZY: 

W01 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 
budowy, zasad działania i parametrów elementów elektronicznych 
oraz spełnianych przez nie funkcji w układach elektronicznych 

EIT1A_W05 
 

W02 posiada wiedzę nt. opisu i modelowania elementów elektronicznych 
dla potrzeb analizy układów 

EIT1A_W05 
 

W03 dysponuje ogólną wiedzą na temat technik pomiarowych 
podstawowych parametrów i charakterystyk elementów 
półprzewodnikowych 

EIT1A_W03 
EIT1A_W05 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U01 potrafi korzystać z kart katalogowych, not aplikacyjnych i specyfikacji 
technicznych w celu dobrania parametrów przyrządów 
półprzewodnikowych; 

EiT1A_U01 
EIT1A_U05 
EIT1A_U18 

U02 potrafi przeprowadzić analizę stałoprądową i małosygnałową 
prostych stopni wzmacniających zbudowanych na tranzystorach 
bipolarnych i MOSFET. 

EiT1A_U07 

U03 potrafi przeprowadzić analizę podstawowych konfiguracji 
wzmacniaczy różnicowych 

EiT1A_U07 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K01 rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych; EiT1A_K01 

K02 potrafi aktywnie uczestniczyć w pracy zespołu wykonującego 
samodzielnie zaplanowany i przeprowadzony projekt 

EiT1A_K03 

K03 ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, 
przestrzegania zasad etyki zawodowej 

EiT1A_K04 

 
 

4.4. Sposoby weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów 

uczenia się 

Efekty 

przedmiotowe  
(symbol)  

Sposób weryfikacji (+/-)  

Kolokwium  Zadania 

domowe  Sprawozdania  

Forma zajęć  Forma zajęć  Forma zajęć  

W  Ć  L  W  Ć  L  W  Ć  L  

W01  +         

W02  +         

W03  +         

U01    +       

U02    +       

U03    +       

K01 +         

K02 +         

K03 +         



 
4.5. Kryteria oceny stopnia osiągnięcia efektów uczenia się  

Forma zajęć  
Ocena  Kryterium oceny  

Wykład 3  osiągnięcie <50-60) % wymogów stosowanych w metodach oceny  

3,5  osiągnięcie <61-70) % wymogów stosowanych w metodach oceny  

4  osiągnięcie <71-80) % wymogów stosowanych w metodach oceny  

4,5  osiągnięcie <81-90) % wymogów stosowanych w metodach oceny  

5  osiągnięcie <91-100> % wymogów stosowanych w metodach oceny  

Laboratorium 3  osiągnięcie <50-60) % wymogów stosowanych w metodach oceny  

3,5  osiągnięcie <61-70) % wymogów stosowanych w metodach oceny  

4  osiągnięcie <71-80) % wymogów stosowanych w metodach oceny  

4,5  osiągnięcie <81-90) % wymogów stosowanych w metodach oceny  

5  osiągnięcie <91-100> % wymogów stosowanych w metodach oceny  

 
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria 

Obciążenie studenta 

Studia 

niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE NAUCZYCIELA 

/GODZINY KONTAKTOWE/ 
 

Udział w wykładach* 15 

Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach* 15 

Udział w konsultacjach 0 

Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym* 3 

SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/  

Przygotowanie do wykładu, zaliczenia z wykładu* 24 

Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium* 35 

Przygotowanie do egzaminu/kolokwium* 8 

Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa, opracowanie projektu*  

Opracowanie prezentacji multimedialnej*  

Inne (należy wskazać jakie? np. e-learning pod kontrolą nauczyciela)*  

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 100 

PUNKTY ECTS za przedmiot 4 

 



*niepotrzebne usunąć 

 
Przyjmuję do realizacji    (data i czytelne podpisy osób prowadzących przedmiot w danym roku akademickim) 
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