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Pierw szym na tu ral nym zja wi skiem
elek trycz nym zna nym ludz ko ści od
za wsze jest wy ła do wa nie at mos fe -

rycz ne. Ma gne tyzm wy ko rzy sty wa ny był
do orien ta cji że glar skiej w po sta ci kom pa -
su już 2500 lat p.n.e. w Chi nach oraz sta -
ro żyt nej Gre cji (na zwa po cho dzi od mia-
sta Ma gne sia po ło żo ne go w obec nej Tur -
cji). Grec ki fi lo zof Ta les z Mi le tu ok. 500
lat p.n.e spo strzegł, że po tar ty suk nem
bursz tyn przy cią ga drob ne cia ła sta łe. Naz -
wa bursz ty nu z grec kie go ήλεκτρον (elek -
tron) da ła po czą tek ter mi no lo gii w na szej
do me nie za wo do wej. 

Po przez dzie je roz wo ju na uki o elek -
trycz no ści po ja wia się ol brzy mia ilość po -
jęć, okre śleń na uko wych i urzą dzeń. Przy -
po mnij my pol skie ter mi ny – naj istot niej -
sze z nich od XVIII w. do dziś: stos Vol ty,
bu tel ka lej dej ska, elek tro skop, gal wa no -
metr, pier ścień i elek tro ma gnes Fa ra daya,
in duk cja elek tro ma gne tycz na, re zy stor,
pra wa Kirch hof fa, prąd sta ły i prze mien-
ny, re zo na tor i od bior nik Hert za, ge ne ra -
tor Te sli, na pię cie Hal la, pie zo elek trycz -
ność Cu rie, hi ste re za ma gne tycz na Ewin -
ga i Ste in met za, dio da i trio da Thomp so na
i Fle min ga, ogni wa gal wa nicz ne Vol ta,
aku mu la to ry, ogni wa pa li wo we, licz nik
Edi so na, fa zo mierz Do li wo -Do bro wol skie -
go, sil nik Ja co bie go, sil nik elek trycz ny Sie -
men sa, me ta dy na Ro sen ber ga, układ Le -
onar da, trans for ma tor Sta neya, teo ria ob -
wo dów elek trycz nych, uzwo je nia ma szyn,
twor nik, sto jan, trak cja elek trycz na, tram -
waj i po ciąg elek trycz ny, sa mo chód elek -
trycz ny (1885!), lam pa łu ko wa, ża rów ka
Edi so na, ża rów ki so do we Phi lip sa, ża rów-
ki rtę cio we Aron sa, LED, OLED, li nie
ener ge tycz ne, ka ble, ra dio sta cja Mar co nie -
go, te le graf, te le fon Bel la, ra dio tech ni ka,
lam pa elek tro no wa, ra dio od bior nik, te le -

wi zor, fo no graf, te le fon prze no śny, ma gne -
to fon, lam pa rent ge now ska, elek tro ni ka
pół prze wod ni ko wa, kal ku la tor, in for ma ty -
ka, kom pu ter, pocz ta elek tro nicz na, te le -
fon ko mór ko wy, lo dów ka, pral ka, zmy -
war ka, su szar ka, go lar ka, mi kro fa lów ka,
elek tro kar dio graf, elek tro en ce fa lo graf, de -
fi bry la tor, ska ner, plo ter, mo ni tor, kla wia -
tu ra i wie le in nych.

Ter mi no lo gia elek trycz na

po wszech no ści – przy two rze niu ter mi -•
no lo gii nie na le ży zmie niać tych nazw,
któ re się już roz po wszech ni ły;
ro dzi mo ści – na zwy tech nicz ne po win ny•
być opar te na źró dło sło wach ro dzi mych;
mię dzy na ro do wo ści – na zwy tech nicz-•
ne po win ny być zgod ne co do źró dło sło -
wów z na zwa mi ma ją cy mi roz po wszech -
nie nie mię dzy na ro do we;
jed no rod no ści – na zwa po win na być•
utwo rzo na al bo w ca ło ści ze źró dło sło -
wów ro dzi mych, al bo w ca ło ści ze źró -
dło sło wów ob cych;
lo gicz no ści – ter mi ny tech nicz ne po win -•
ny na su wać swo im brzmie niem moż li -
wie naj wię cej istot nych sko ja rzeń z od -
no szą cy mi się do tych nazw de fi ni cja mi;
sys te ma tycz no ści – na zwom kil ku po jęć•
rów no rzęd nych po win na od po wia dać na -
zwa po ję cia bez po śred nio nad rzęd ne go;
zwię zło ści – na zwa tech nicz na po win na•
za wie rać tyl ko po jed nej in for ma cji na
każ dą oko licz ność;
jed no znacz no ści – na zwa po win na ozna -•
czać tyl ko jed no po ję cie, lecz sy no ni my
(np. czyn ny – ak tyw ny) wzbo ga ca ją na szą
ter mi no lo gię;
jed no mia no wo ści – tyl ko jed na na zwa•
po win na ozna czać da ne po ję cie;
re pro duk tyw no ści – na zwa po win na być•

opar ta na źró dło sło wie umoż li wia ją cym
two rze nie nazw po chod nych;
jed no li to ści – na zwa po win na za wie rać•
źró dło słów wspól ny gru pie nazw po jęć
po krew nych;
ope ra tyw no ści – na zwa tech nicz na po -•
win na być krót ka i ła twa do wy ma wia nia
oraz nie na strę czać trud no ści w ze sta wie -
niu z in ny mi wy ra za mi;
po praw no ści – na zwa tech nicz na po -•
win na być zgod na z wy ma ga nia mi po -
praw no ści ję zy ko wej;
emo cjo nal no ści – na zwy tech nicz ne nie•
po win ny wzbu dzać sprze ci wów uczu cio -
wych, czy li ina czej mó wiąc, na zwy po -
win ny się po do bać.
Dla zo bra zo wa nia jed nej tyl ko za sa dy re -

pro duk tyw no ści przy tocz my kil ka na ście po -
jęć po cho dzą cych od cza sow ni ka łą czyć: po -
łą czyć, prze łą czyć, za łą czyć, łą czyć, włą czyć,
wy łą czyć, złą czyć, roz łą czyć, po łącz nik, prze -
łącz nik, odłącz nik, roz łącz nik, wy łącz nik,
przy łą cze, złą cze, łącz ni ca, łą czów ka, łącz nik,
złącz ka, złącz nik, po łą cze nie, prze łą cze nie,
przy łą cze nio wy, roz łą cze nio wy.

Nor my
W ak tu al nym wy ka zie norm opu bli ko wa -

nym na stro nie www.pkn.pl moż na zna leźć
sze reg norm od no szą cych się do ob sza ru elek -
trycz no ści i po rząd ku ją cych ter mi no lo gię:

PN-ISO 704: 2012 -wer sja pol ska; Dzia łal -•
ność ter mi no lo gicz na – Za sa dy i me to dy,
PN-ISO 1087-1: 2004 – wer sja pol ska;•
Dzia łal ność ter mi no lo gicz na – Ter mi no -
lo gia – Część 1: Teo ria i za sto so wa nie,
PN-E -02051: 2002 – wer sja pol ska; Izo la -•
to ry elek tro ener ge tycz ne – Ter mi no lo gia,
kla sy fi ka cja i ozna cze nia,
PN-E -05030-10: 2004 – wer sja pol ska; Och -•
ro na przed ko ro zją – Elek tro che micz na och -
ro na ka to do wa i ano do wa – Ter mi no lo gia,

Polska terminologia 
w dziedzinie elektryczności

Od za ra nia dzie jów tech ni ki dla wza jem ne go zro zu mie nia waż ne by ło do sko na le nie i uzgad nia -
nie na zew nic twa. Wraz z przy śpie sza ją cym roz wo jem tech ni ki na zwy po jęć, rze czy i za wo dów
zmie nia ją się, tak że pod wpły wem glo ba li za cji i do mi na cji ję zy ka an giel skie go. Bar dzo istot ną
obec nie kwe stią jest za pa no wa nie nad wła ści wą ter mi no lo gią tech nicz ną, w tym elek trycz ną.

Janusz Nowastowski



PN-EN 60633: 2002/A2: 2016-02 – wer -•
sja an giel ska; Ter mi no lo gia sto so wa na do
urzą dzeń trans mi sji ener gii li nia mi wy so -
kie go na pię cia sta łe go,
PN-EN 60695-4: 2012 – wer sja an giel ska;•
Ba da nie za gro że nia ognio we go – Część 4:
Ter mi no lo gia do ty czą ca prób ognio wych
wy ro bów elek tro tech nicz nych,
PN-EN 60743: 2014-02 – wer sja an giel -•
ska; Pra ce pod na pię ciem – Ter mi no lo gia
do ty czą ca na rzę dzi, urzą dzeń i sprzę tu,
PN-EN 62595-1-2: 2012 – wer sja an giel -•
ska; Mo duł pod świe tle nia LCD – Część 1-
2: Ter mi no lo gia i ozna cze nia li te ro we,
PN-EN 62629-1-2: 2014-01 – wer sja an -•
giel ska; Wy świe tla cze 3D - Część 1-2:
Ogól ne – Ter mi no lo gia i sym bo le li te ro -
we,
PN-EN 62747: 2014-12 – wer sja an giel -•
ska; Ter mi no lo gia dla fa low ni ków na pię -
cia (VSC) do sys te mów wy so kie go na pię -
cia prą du sta łe go (HVDC),
PN-EN ISO 10209: 2012 – wer sja an giel -•
ska; Do ku men ta cja tech nicz na wy ro bu –
Ter mi no lo gia – Ter mi ny do ty czą ce ry sun -
ku tech nicz ne go, okre śle nia wy ro bu i do -
ku men ta cji zwią za nej,
PN-EN ISO 472: 2013-07 – wer sja an giel -•
ska; Two rzy wa sztucz ne – Ter mi no lo gia,

PN-EN ISO/IEC 13273-2: 2016-03 – wer -•
sja an giel ska; Efek tyw ność ener ge tycz na
i od na wial ne źró dła ener gii – Wspól na
mię dzy na ro do wa ter mi no lo gia – Część 2:
Od na wial ne źró dła ener gii,
PN-EN ISO/IEC 27000: 2017-06 – wer -•
sja an giel ska; Tech ni ka in for ma tycz na –
Tech ni ki bez pie czeń stwa – Sys te my za -
rzą dza nia bez pie czeń stwem in for ma -
cji – Prze gląd i ter mi no lo gia; Tech ni ka
in for ma tycz na – Za bez pie cze nia w sys -
te mach in for ma tycz nych – Ter mi no lo -
gia,
PN-ISO/IEC 2382-1: 1996 – wer sja pol -•
ska; Tech ni ka in for ma tycz na – Ter mi no -
lo gia – Ter mi ny pod sta wo we,
PN-K -92020: 1998 – wer sja pol ska; Ele -•
men ty sie ci tram wa jo wej i tro lej bu so -
wej – Ter mi no lo gia,
PN-M -45040: 1997 – wer sja pol ska;•
Dźwi gi elek trycz ne – Ter mi no lo gia,
PN-T -01016-21: 1994 – wer sja pol ska;•
Kom pa ty bil ność elek tro ma gne tycz na –
Ter mi no lo gia.
Wie le z obo wią zu ją cych norm ter mi no -

lo gicz nych nie jest prze tłu ma czo nych na
ję zyk pol ski, a pra wi dło wa ter mi no lo gia
jest klu czem do do brych tłu ma czeń norm
pro duk to wych.

No wa ter mi no lo gia

Spójrz my ja kie no we na zwy po wsta ły
w ce lu na zwa nia ko lej nych ob sza rów na szej
ak tyw no ści. Z pier wot ne go pnia „elek trycz -
no ści i ma gne ty zmu” ja ko dzia łu fi zy ki wy -
ra sta ły w trak cie po stę pu wie dzy no we
dzie dzi ny elek try ki: elek tro tech ni ka, ener -
ge ty ka, elek tro ni ka, te le ko mu ni ka cja, ra -
dio tech ni ka, te le tech ni ka, in for ma ty ka, au -
to ma ty ka, cy ber ne ty ka, opto elek tro ni ka,
elek tro aku sty ka, ro bo ty ka.

Ak tu al ne po trze by go spo dar ki wy ma ga -
ły od szkół za wo do wych, tech ni ków i stu -
diów in ży nier skich ko niecz ność two rze nia
róż nych spe cja li za cji oraz kie run ków
kształ ce nia dla elek try ków. Ak tu al nie ma -
my w szkol nic twie za wo do wym i śred nim
wie le za wo dów uję tych w Zin te gro wa ny
Re jestr Kwa li fi ka cji: 

elek tryk,•
elek tro me cha nik, •
elek tro me cha nik po jaz dów sa mo cho do -•
wych,
me cha nik au to ma ty ki prze my sło wej•
i urzą dzeń pre cy zyj nych,
mon ter -elek tro nik,•
mon ter sie ci i urzą dzeń te le ko mu ni ka -•
cyj nych,
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tech nik ener ge tyk, •
tech nik elek tryk,•
tech nik elek tro nik,•
tech nik urzą dzeń dźwi go wych, •
tech nik in for ma tyk, •
tech nik te le ko mu ni ka cji,•
tech nik te le in for ma tyk,•
tech nik sze ro ko pa smo wej ko mu ni ka cji•
elek tro nicz nej,
tech nik re ali za cji na grań i na gło śnień,•
tech nik re ali za cji dźwię ku,•
tech nik me cha tro nik,•
tech nik in for ma tyk,•
tech nik elek tro ra dio log, •
tech nik elek tro ni ki i in for ma ty ki me -•
dycz nej,
tech nik elek tro ener ge tyk trans por tu szy -•
no we go,
tech nik au to ma tyk.•
Wy dzia ły wyż szych uczel ni kształ cą in ży -

nie rów w na stę pu ją cych kie run kach stu diów:
elek tro tech ni ka,•
ener ge ty ka,•
in for ma ty ka,•
in for ma ty ka sto so wa na,•
te le in for ma ty ka,•
elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja,•
eko ener ge ty ka,•
in ży nie ria sys te mów,•
od na wial ne źró dła ener gii,•
in ży nie ria sys te mów bez pie czeń stwa,•
mi kro elek tro ni ka w tech ni ce i me dy cy nie,•
ener ge ty ka i che mia ją dro wa,•
opty ka,•
na no tech no lo gia,•
czło wiek w cy ber prze strze ni,•
za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji,•
au to ma ty ka i ro bo ty ka,•
mi kro elek tro ni ka w tech ni ce i me dy cy nie,•
ener go elek tro ni ka.•
Wie le cie ka wych nazw przy no si rów nież

ka ta log przed się biorstw pro du ku ją cych
wy ro by elek trycz ne i elek tro nicz ne – jest
to po da ne w sys te ma ty ce sta ty stycz nej
PKD Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go: 

pro duk cja elek trycz nych sil ni ków, prąd -•
nic, trans for ma to rów, apa ra tu ry roz dziel -
czej i ste row ni czej ener gii elek trycz nej;
pro duk cja ba te rii i aku mu la to rów; •
pro duk cja izo lo wa nych prze wo dów i ka -•
bli oraz sprzę tu in sta la cyj ne go; 
pro duk cja elek trycz ne go sprzę tu oświe -•

tle nio we go; 
pro duk cja sprzę tu go spo dar stwa do mo -•
we go; 
pro duk cja po zo sta łe go sprzę tu elek trycz -•
ne go;
pro duk cja elek tro nicz nych ele men tów•
i ob wo dów dru ko wa nych; 

pro duk cja kom pu te rów i urzą dzeń pe ry -•
fe ryj nych; 
pro duk cja sprzę tu te le ko mu ni ka cyj ne go; •
pro duk cja elek tro nicz ne go sprzę tu po -•
wszech ne go użyt ku;
pro duk cja in stru men tów i przy rzą dów•
po mia ro wych, kon tro l nych i na wi ga cyj -
nych;
pro duk cja ze gar ków i ze ga rów; •
pro duk cja urzą dzeń na pro mie nio wu ją -•
cych, sprzę tu elek tro me dycz ne go i elek -
tro te ra peu tycz ne go; 
pro duk cja in stru men tów optycz nych•
i sprzę tu fo to gra ficz ne go;
pro duk cja ma gne tycz nych i optycz nych•
nie za pi sa nych no śni ków in for ma cji.
Wra ca jąc do ak tu al nych pro ble mów ter -

mi no lo gii na le ży wy mie nić pod sta wo we
współ cze śnie źró dła po szu ki wa nia pra wi -
dło wych nazw dla ter mi nów tech nicz nych.

PN-IEC 60050: 2003 
Mię dzy na ro do wy słow nik 
ter mi no lo gicz ny elek try ki
Nor ma za wie ra oko ło 20 000 ha seł za -

war tych w 80 czę ściach (parts). Po szcze -
gól ne ha sła są usy tu owa ne nie w po rząd ku
al fa be tycz nym, lecz lo gicz nym. De fi ni cje
po jęć są po da ne tyl ko w ję zy ku an giel skim
i fran cu skim, sa me ha sła są po da ne w na -
stę pu ją cych ję zy kach: fran cu skim, an giel -
skim, hisz pań skim, arab skim, chiń skim,
wło skim, ja poń skim, nie miec kim, pol skim,
por tu gal skim i szwedz kim.

Nor ma ta po sia da 27 ar ku szy prze tłu ma -
czo nych na ję zyk pol ski w la tach 1999-2012.
Tłu ma cze nie na pol ski po wo du je otrzy ma -
nie tłu ma cze nia peł nej de fi ni cji ha sła po
pol sku. Tłu ma cze nia na pol ski ha seł i tre ści
de fi ni cji do star cza Pol ski Ko mi tet Ter mi -
no lo gii Elek try ki (PKTE) usy tu owa ny przy
SEP współ pra cu ją cy na bie żą co z Ko mi te -
tem Tech nicz nym nr 8 PKN ds. Ter mi no -
lo gii, Do ku men ta cji i Sym bo li Gra ficz nych,
Wiel ko ści i Jed no stek Miar w Elek try ce.

Nor my ory gi nal ne IEC są do na by cia w for -
mie pa pie ro wej w IEC Ge ne wa, a PN-IEC
w PKN. Du że kosz ty moż na obec nie omi nąć
ko rzy sta jąc z na rzę dzi in ter ne to wych:
1. IEC Elec tro pe dia: The World's On li ne

Elec tro tech ni cal Vo cul ba ry www.elec -
tro pe dia.org. Jest to bez płat ne na rzę dzie
wy szu ki wa nia ha seł w 10 ję zy kach –
praktycz ne udo stęp nie nie ca łej nor my
PN-IEC 60050: 2003.

2. „Wie lo ję zycz ny słow nik ter mi no lo gicz -
ny elek try ki. Ter mi ny i de fi ni cje” COSiW
SEP 2008 wraz z pły tą CD do na by cia
w COSiW SEP. Jest to słow nik, któ ry

w 8 ję zy kach po da je ha sła oraz de fi niu je
je w ję zy ku an giel skim i pol skim.
Dr inż. Edward Mu siał w pu bli ka cji z ro -

ku 2010 pod dał po wyż szy słow nik kry ty ce
przy ta cza jąc po peł nio ne je go zda niem błę -
dy w nie któ rych ha słach. Szcze gól nie na -
pięt no wa ne zo sta ły ak cep to wa ne „od ra ża -
ją ce neo lo gi zmy” po ja wia ją ce się w tłu ma -
czo nych na bie żą co nor mach eu ro pej skich. 

Obec nie tłu ma cze nia norm zo sta ły po -
wie rzo ne fir mom zwią za nym z po szcze gól -
ny mi Ko mi te ta mi Tech nicz ny mi PKN
i trud no za pa no wać nad gro nem nie zna -
nych z imie nia i na zwi ska tłu ma czy. Jed nym
z po stu la tów dr inż. Mu sia ła jest to, aby każ -
dy kto chce wpro wa dzić lub zmie nić ter min
tech nicz ny do tłu ma czo nej nor my mu siał
uzy skać ak cep ta cję PKTE. Wnio sek był by
skła da ny na for mu la rzu wy ma ga ją cym kon -
kret ne go uza sad nie nia i od nie sie nia się do
do tych cza so wych ter mi nów i sy no ni mów.
Po stu lat po wyż szy uwa żam za god ny pil ne -
go roz pa trze nia na li nii PKN – PKTE SEP.

Pol scy lu dzie tech ni ki, elek try cy po win-
ni mieć am bi cję pa no wa nia nad na szym ję -
zy kiem. Bez te go bo wiem za pa nu je cha os
i brak wza jem ne go zro zu mie nia, a naj lep -
szym wyj ściem bę dzie wte dy przej ście na
ję zyk an giel ski. 

mgr inż. Ja nusz No wa stow ski
Pol ska Izba Go spo dar cza Elek tro tech ni ki

Ja nusz.No wa stow ski@pi ge.com.pl 
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