


SYMBOLE GRAFICZNE



Przewód elektryczny, drut.



Skrzyżowanie dwóch przewodów 
na schemacie, nie połączonych 

elektrycznie.



Połączenie elektryczne dwóch 
przewodów (np. skręcone, 
zlutowane albo zaciśnięte).



Połączenie wtykowe z wtykiem 
(na dole) i 

gniazdem (na górze).



Bateria lub akumulator, dłuższa 
kreska oznacza biegun dodatni, 

krótsza ujemny.



Przetwornik (napięcia) 
zamieniający napięcie 

przemienne w napięcie stałe.



Bezpiecznik 



Zestyk zwierny, po jego 
uruchomieniu 

obwód elektryczny 
zostaje zamknięty – 

zwiernik.



Zestyk rozwierny, po jego 

uruchomieniu obwód 

elektryczny zostaje 

przerwany – rozwiernik.



Zestyk, po jego 

uruchomieniu 

zachowany zostaje 

nowy stan obwodu – 

zatrzask.



Zestyk, po jego 

zwolnieniu powraca 

wyjściowy stan obwodu – 

przycisk.



Zestyk, strzałka 

pokazuje, że zestyk 

narysowano w 

położeniu po jego 

użyciu.



Zestyk przełączny, 

zestyk zmienia 

położenie pomiędzy 

dwoma stykami.



Przyłączenie masy, np. masa w samochodzie.



Żarówka.



Miernik, woltomierz.



Miernik, amperomierz.



Miernik, omomierz.



Silnik prądu stałego, np. 

wycieraczek szyb lub 

dmuchamy w 

samochodzie.



Sygnał dźwiękowy.



Rezystor.



Potencjometr.



Fotorezystor, jego 

rezystancja zmienia się 

w zależności od 

natężenia światła.



Rezystor zależny od 

temperatury (PTC), jego 

rezystancja zwiększa 

się ze wzrostem 

temperatury.



Rezystor zależny od 

temperatury (NTC), jego 

rezystancja zmniejsza 

się ze wzrostem 

temperatury.



Rezystor o rezystancji 

zależnej od wartości 

pola magnetycznego.



Kondensator.



Kondensator elektrolityczny z pokazaniem 
polaryzacji.



Cewka z żelaznym 

rdzeniem (cewka 

elektromagnesu), np. 

czujnik indukcyjny.



Transformator z 

żelaznym rdzeniem, np. 

cewka zapłonowa.



Przekaźnik, ogólnie.



Dioda.



Dioda Zendera.



Dioda świecąca (LED).



Fotodioda, 

przepływający prąd 

zmienia się zależnie od 

natężenia światła.



Fotoelement, ogniwo 

fotoelektryczne, pod 

wpływem światła 

powstaje napięcie.



Tranzystor, przyrząd 

półprzewodnikowy, 

wzmacnia lub przełącza 

sygnały elektryczne.



Tranzystor 

fotoelektryczny, rosnące 

natężenie światła 

powoduje wzrost 

napięcia.
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