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Abstrakt 

Nieliczni elektrycy naprawdę rozumieją, jak wielkie znaczenie ma poprawność termino-
logiczna w tekstach technicznych, w podręcznikach, poradnikach, artykułach i rozprawach nauko-
wych, w dokumentacji technicznej, a zwłaszcza w normach i przepisach. Jest w dobrym tonie nad 
tym ubolewać, mówić i pisać, również pisać od rzeczy, przecząc swoim nieco wcześniejszym tekstom 
albo zwalczając jedne błędy poprzez promowanie innych. Niepoprawnie mówią i piszą nie tylko 
szeregowi inżynierowie, ale również liczni nauczyciele akademiccy będący rozsadnikami tej zarazy 
w młodym pokoleniu. Niektórzy wręcz chełpią się pogardą dla rygorów terminologicznych, dla 
umownych oznaczeń wielkości fizycznych i ich jednostek oraz dla znormalizowanych symboli 
graficznych. Są ponad to. 

Jeszcze mniej liczni są ci, którzy rozumieją, jak trudne, żmudne i dociekliwe są rzetelne prace 
nad porządkowaniem terminologii, jak wiele czasu i jak rozlicznych konsultacji i studiów one wy-
magają. Parę lat temu padały pomysły powołania kilkuosobowego zespołu, który szybko uporząd-
kowałby polską terminologię z zakresu elektryki stosowanej, a to nie da się zrobić w kilka osób, 
w kilka miesięcy i za kilka złotych. 

Impulsem do napisania tego tekstu stało się niedawne wydanie Wielojęzycznego słownika 
terminologicznego elektryki [8] i apel jego Autorów o zgłaszanie uwag. Zaczynam jednak od przed-
stawienia ważniejszych reguł oraz dylematów prac terminologicznych i rozlicznych pułapek czyha-
jących na terminologów oraz od skróconej historii polskiego słownictwa elektrotechnicznego. 
Czytelnikom mniej zorientowanym w temacie powinno to pomóc zrozumieć tło oraz powody postę-
pującej degrengolady polskiego słownictwa i jej nieuchronne skutki. Elektrykom zajmującym się 
normami i przepisami, którzy stali się terminologami z przypadku, ma uzmysłowić, jak prace 
terminologiczne powinny być zorganizowane i prowadzone, aby ich rezultaty były poprawne oraz 
powszechnie znane i akceptowane. 

1. Ważniejsze zasady terminologiczne  
Termin techniczny to nazwa1 techniczna wymagająca definicji, a więc taka, która w ogóle nie 

występuje w języku ogólnym (histereza, konduktywność, stycznik, stycznik remanencyjny, wyłącz-
nik próżniowy) albo ma w nim inne znaczenie (żłobek, styczność, napięcie, sprawność, czułość, 
gęstość). Zasada ta dotyczy terminów z każdej dziedziny nauk (humanistycznych, przyrodniczych, 
prawnych, medycznych, technicznych). Definicji wymaga każda nazwa jednowyrazowa, wymagają 
jej też liczne, ale nie wszystkie, nazwy wielowyrazowe. Bez ścisłej i zrozumiałej definicji nie 
można powszechnie, jednoznacznie i precyzyjnie interpretować terminu technicznego. Bez takiej 
definicji jest on namiastką terminu, jest bezużyteczny albo ograniczenie użyteczny, jest magiczną 
formułką, zaklęciem używanym przez pozerów. Jest bezużyteczny − a nawet szkodliwy − w pod-
ręczniku, w rozprawie naukowej, w normie lub w przepisie. 

Zastanawiając się nad problemami terminologii technicznej od początku trzeba widzieć 
zasadnicze różnice między językiem potocznym a językiem naukowym, w tym − językiem 
technicznym, między ich słownictwem i składnią oraz mechanizmem ich ewolucji.  
                                                 
1 Nazwa − wyraz albo połączenie wyrazowe oznaczające kogoś lub coś; miano, nazwanie, określenie. 
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Język potoczny charakteryzuje się spontanicznością, plastycznością, a przede wszystkim 
występowaniem słownictwa i frazeologii1 nacechowanych ekspresywnie, wyraziście. Obejmuje 
wszelkie obszary życia codziennego, szczegółowo opisuje człowieka i jego zachowania społeczne. 
Zawiera wiele synonimów i sporo wyrazów wieloznacznych. Ma swoją normę, zwaną normą 
potoczną, która choć istniała od wieków, dopiero od niedawna jest kodyfikowana i uwzględniana 
przy opisie normy języka ogólnego [34]. Język potoczny ewoluuje żywiołowo, a językoznawcy 
tylko rejestrują aktualny uzus językowy2, mając nań wpływ znikomy albo żaden. O tej ewolucji 
decyduje ogół użytkowników, wśród których większość jest nieświadoma zasad językoznawstwa 
i nieczuła na piękno języka. To zwykli użytkownicy języka tworzą, przyjmują i upowszechniają 
nowinki kierując się wygodą użycia i/lub doraźną efektownością [2]. Kolejne wydarzenia językowe 
składające się na wspomnianą ewolucję niekoniecznie obejmują ogół użytkowników, mogą 
dotyczyć określonych środowisk zawodowych, regionów kraju lub części diaspory. Niektóre słowa 
i zwroty, początkowo rejestrowane w słownikach jako błędny, w miarę upowszechniania się otrzy-
mują kolejno kwalifikator: rzadko używany, potoczny albo środowiskowy, potem dopuszczalny, 
czyli zajmują pozycję równorzędną z wcześniejszym poprawnym odpowiednikiem, który z czasem 
otrzymuje kwalifikator niezalecany bądź książkowy i w końcu dawny bądź przestarzały. Błąd upo-
wszechniony przestaje być błędem, staje się normą! Decyduje nie racjonalna potrzeba ani popraw-
ność językowa, lecz upowszechnienie słowa lub zwrotu.  

Do psucia języka potocznego w coraz większym stopniu przyczyniają się polskie środki aspo-
łecznego przekazu schlebiające większości odbiorców, czyli gustom niewyszukanym. Z programów 
radiowych i telewizyjnych eliminuje się porady językowe i pogadanki propagujące zasady 
poprawnej polszczyzny, uzmysławiające reguły języka i jego urodę. W zamian zaprasza się kłótliwe 
zera, które nie mają do przekazania żadnej treści, ale za to raczą słuchaczy i widzów bełkotem 
naszpikowanym błędami językowymi: sprawa stanęła na rządzie, w przyszłym roku pacjenci mają 
szansę znacznie dłużej czekać na specjalistyczne badania…, Edward Mazur został zawnioskowany 
do ekstradycji…, takie słowa to policzek w twarz naszego klubu…, katarski inwestor do dzisiaj nie 
uregulował ceny…, koszty produkcji benzyny okazały się tańsze…, osoby z podwyższonej grupy 
ryzyka…, to podwykonawca wykonał uszkodzenie…, dokonałem lektury pańskiego artykułu…, to 
głosowanie odbyło się bez udziału mojej osoby…. Śledzę czasem prelekcje, wywiady i dyskusje na 
francuskim kanale TV5 i rosyjskim RTR Planeta, ciekawe rozmowy z twórcami kultury i sztuki, 
czasem − z twórcami techniki, rzadziej z politykami, ale nawet ci ostatni mówią dość ciekawie, 
operują rzeczowymi argumentami, no i wyrażają się poprawnie. Raczej nie zaprasza się tam 
miernot ani gburów.  

Język naukowy jest funkcjonalną odmianą języka literackiego używaną w tekstach nauko-
wych. Jest nasycony fachowymi terminami, które mają w obrębie danej dyscypliny ściśle zdefinio-
wane znaczenie, dzięki czemu teksty pisane tym językiem nie pozostawiają, jak zwykłe formy 
wypowiedzi literackiej, swobody ich interpretacji. Język ten nie stanowi jednolitego tworu, lecz 
cechuje się odmianami, charakterystycznymi dla określonych dziedzin wiedzy, jak język tech-
niczny [4, 9]. Teksty naukowe nasycone specjalistyczną terminologią, skierowane do wąskiej grupy 
specjalistów, nie muszą być zrozumiałe dla przeciętnego czytelnika. Mają natomiast być logiczne, 
a ich autorzy powinni posługiwać się wewnętrznie spójnym systemem pojęć3 i terminów. Wspo-
mnianej uprzednio żywiołowej ewolucji języka potocznego nie dopuszcza terminologia techniczna 
ani szerzej – terminologia naukowa. Pojęcia nowo pojawiające się w wyniku rozwoju techniki 
powinny otrzymywać nazwy natychmiast, aby wyprzedzić żywiołowe ich tworzenie, a terminy od 
dawna przyjęte powinny być zmieniane z najwyższą roztropnością i jak najrzadziej, tylko 
w przypadkach koniecznych. Inaczej niż w przypadku języka potocznego stan i rozwój terminologii 

                                                 
1 Frazeologia − zasób wyrażeń i zwrotów właściwych danemu językowi, a także dział językoznawstwa badający 

wyrażenia i zwroty występujące w danym języku, charakterystyczne dla danego języka. 
2 Uzus językowy − panujący w pewnym środowisku powszechny zwyczaj używania takich, a nie innych form 

językowych. 
3 Pojęcie − myślowe odzwierciedlenie całościowego ujęcia istotnych cech przedmiotów bądź zjawisk, czyli myślowy 

odpowiednik nazwy (terminu), wyobrażenie tego, co kryje się pod nazwą (terminem). 
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naukowej powinien być nadzorowany przez kompetentne gremia, rozwój musi być sterowany, 
wymuszany. Treść normy i przepisu, a nawet podręcznika, powinna być jednoznacznie odbierana 
i interpretowana przez wszystkich potencjalnych użytkowników, niezależnie od przynależności 
zawodowej i miejsca zamieszkania. Powinna być jednoznacznie odbierana również wiele lat po 
napisaniu, a to wymaga stałości terminologii.. 

Powszechniej zrozumiałe winny być teksty popularnonaukowe, są one bowiem przeznaczo-
ne dla szerszego grona odbiorców, służą popularyzacji wiedzy z określonej dziedziny nauki i tech-
niki. Takie teksty powinny posługiwać się tylko niezbędnymi terminami specjalistycznymi i ob-
jaśniać je w sposób ogólnie zrozumiały, a niekoniecznie za pomocą ścisłych naukowych definicji. 
Działalność popularyzatorską, piśmienniczą i odczytową, traktowano dawniej jako ważny przejaw 
aktywności uczonych i cenioną umiejętność. Dzisiaj jest ona pogardzana, może dlatego, że wielu 
ludzi nauki nie potrafi objaśnić, czym się zajmuje, a w każdym razie nie potrafi tego uczynić 
w sposób zrozumiały. Dotkliwą lukę wypełniają hochsztaplerzy, osoby przypadkowe, które nie 
mają kompetencji ani w zawodzie, ani w polszczyźnie, i zapełniają makulaturą półki księgarń.  

Pozostaje jeszcze gwara zawodowa (żargon zawodowy) – ograniczająca się do słownictwa 
i frazeologii – powstająca w grupach powiązanych wykonywaniem wspólnego zawodu, zwłaszcza 
zawodu technicznego. Słownictwo gwarowe nazywa za pomocą profesjonalizmów1 rzeczy i czyn-
ności nienazwane w polszczyźnie potocznej, a ważne ze względów zawodowych. Mają takie słow-
nictwo gwarowe również elektrycy, zwłaszcza mniej wykształceni i mniej uwrażliwieni językowo. 
Dawniej gwara ograniczała się do języka mówionego, a z rozwojem komunikacji internetowej 
weszła do języka pisanego, zwłaszcza na forach elektryków. Nie chodzi o to, aby ją potępiać i tępić, 
ale dobrze by się stało, gdyby samorzutnie, stopniowo była wypierana przez poprawną terminologię 
gwarantującą lepsze wzajemne rozumienie wypowiedzi. Aby to nastąpiło, oficjalna terminologia 
techniczna powinna jak najlepiej spełniać określone zasady terminologiczne, przede wszystkim 
zasady: powszechności i stałości, logiczności i emocjonalności, powinna stać się językiem straw-
nym również dla mniej wykształconych członków społeczności zawodowej, chętnie przez nią przej-
mowanym. W rzadkich przypadkach można by sobie wyobrazić proces odwrotny: terminolodzy 
bezskutecznie poszukujący trafnego terminu, sprawdzają czy nie ma go w tych zasobach gwary, 
które dałoby się zaliczyć do mądrości ludowej. 

Terminolodzy tworzący nowe terminy techniczne, bądź porządkujący terminologię z określo-
nego zakresu techniki, powinni kierować się zasadami terminologicznymi sformułowanymi 
w książce M. Mazura [4] i w wytycznych opracowywania norm terminologicznych [15, 16, 17, 19, 
24]. Inaczej niż zasady obowiązujące w naukach ścisłych, zasady terminologiczne wskazują 
zbożny cel, kierunek rozumowania i kryteria oceny wariantów rozwiązania, a nie bezwzględny 
nakaz i jednoznaczny wynik. Są to raczej reguły sztuki niż nauki. Niektóre zasady, podobnie jak 
w ekonomii i w sztuce, wydają się wzajemnie sprzeczne, a wybór właściwszej z nich zależy od 
kontekstu i jest subiektywny, zależy od indywidualnego gustu, czyli poczucia harmonii i elegancji 
wypowiedzi językowej. 

Zasady terminologiczne są niżej przedstawione w wielkim skrócie, w sposób uwypuklający 
ich sens i wagę, a tylko w niektórych przypadkach − również przykłady ich interpretacji oraz zasto-
sowania. Więcej takich przykładów Czytelnik znajdzie w rozdziałach 3 i 4 artykułu.  

 
Zasady stałości i powszechności terminu 

 Terminu będącego w powszechnym użyciu nie należy bez ważnych powodów zastępować 
nowym terminem, czyli przy tworzeniu terminologii nie należy zmieniać tych nazw, które już się 
rozpowszechniły. Norma [16, 17, 19] dopuszcza utworzenie nowego terminu w dwóch sytuacjach: 
Tworzenie nowego terminu powinno być uzasadnione powstaniem nowego pojęcia lub koniecz-
nością zastąpienia niepoprawnego terminu, stosowanego dotychczas, innym terminem. Jeżeli ter-
minologia ma być szanowana przez ogół użytkowników, to nie wolno przy niej nieustannie mani-

                                                 
1 Profesjonalizm − wyraz lub związek wyrazowy charakterystyczny dla określonego środowiska zawodowego, np. 

profesjonalizmy techniczne. 
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pulować i − jak to ma teraz miejsce − co parę lat ogłaszać zmiany licznych  terminów i definicji 
w wielu wąskich dziedzinach elektryki. To wywołuje zniechęcenie użytkowników i lekceważenie 
wiedzy (wielu pomyśli z przekąsem: „wiedzy”) o nadspodziewanie krótkim „czasie połowicznego 
rozpadu”. Zasób leksykalny1 potocznej polszczyzny, jaki młody człowiek wynosi z dobrego domu, 
w zasadzie starcza mu na całe życie, w niewielkim stopniu uzupełnia go później. Podobnie, zasób 
terminologii specjalistycznej, jaki absolwent wynosi z uczelni, chciałby tylko rozszerzać w miarę 
doskonalenia się w zawodzie i w miarę postępu w uprawianej dyscyplinie, a nie permanentnie 
rewidować początkowy zbiór, który go ukształtował. A rewidować trzeba z rozmaitych powodów. 
A to stary zgrabny i poprawny termin samoczynne ponowne załączanie zmienia się na samo-
czynne powtórne załączenie, wprowadzając w nim dwie pozornie drobne zmiany, ale obie bezsen-
sowne, co szczegółowo wyjaśniam przy końcu artykułu. A to pozostawia się termin zmieniając jego 
definicję, na przykład wyłącznik powietrzny był wyłącznikiem, w którym wyłączanie odbywa się 
w strudze powietrza pod ciśnieniem [28], po czym stał się on wyłącznikiem gazowym, w którym 
gasiwem jest powietrze [18], a w końcu − wyłącznikiem, którego zestyki otwierają się i zamykają w 
powietrzu o ciśnieniu atmosferycznym [20, 21]. A to tej samej definicji przypisuje się inny termin, 
na przykład wyłącznik, którego człony łączeniowe są umieszczone w kadzi izolowanej od ziemi 
najpierw miał nazwę wyłącznik z kadzią pod napięciem [32], a potem − wyłącznik z kadzią 
izolowaną [20, 21]. Czy łatwo skojarzyć, że dwa tak różnie − wręcz przeciwstawnie − brzmiące 
terminy znaczą dokładnie to samo? Odrzucono tę kadź pod napięciem, mimo że występuje ona 
nadal niemal we wszystkich odpowiednikach obcojęzycznych: live tank circuit-breaker (en)2, 
disjoncteur à cuve sous tension (fr), interruptor automático con cuba activa (es), interruttore con 
involucro in tensione (it), disjuntor com cuba em tensão (pt), effektbrytare med spänningsförande 
(sv), выключатель с баком находящимся под напряжением (ru). Często bez zastanowienia 
naśladujemy obce terminy, tworzymy niezdarne kalki językowe, ale jak widać niekiedy czynimy 
coś na przekór wszystkim. Naganne jest i jedno, i drugie. 

Przemijanie zgrabnych i logicznych terminów, od dawna obecnych, ludzie wrażliwi językowo 
przyjmują niemal jak przemijanie bliskich sobie ludzi. Żal ich, kiedy umierają śmiercią naturalną, 
ale wściekłość ogarnia, kiedy ktoś je bezmyślnie morduje. 

 
Zasada jednoznaczności terminu oraz zasada jednomianowości pojęcia 

Zasada jednoznaczności określa, że każda nazwa powinna oznaczać tylko jedno pojęcie i w 
terminologii naukowej homonimy3 są w najwyższym stopniu niepożądane. Z kolei zasada jedno-
mianowości powiada, że tylko jedna nazwa powinna oznaczać dane pojęcie, że należy unikać syno-
nimów4, nazw synonimicznych. Obie zasady, wzajemnie spójne, zmierzają do zagwarantowania 
precyzyjnej, jednoznacznej interpretacji tekstów naukowych, norm i przepisów.  

 
Zasada rodzimości kontra zasada międzynarodowości 

Zasada rodzimości powiada, że nazwy techniczne powinny być oparte na źródłosłowach5 
rodzimych, a przeciwstawna jej zasada międzynarodowości – że nazwy techniczne powinny być 
zgodne co do źródłosłowów z nazwami mającymi rozpowszechnienie międzynarodowe. Przy 
wyborze między terminami rodzimymi a międzynarodowymi należy się kierować poziomem 
użytkowników danych terminów oraz stopniem rozpowszechnienia źródłosłowu obcego w języku 
polskim i w innych językach. Jeżeli teksty (dydaktyczne, normalizacyjne, przepisowe), w których 
będą występować rozważane pojęcia, są przeznaczone głównie dla szerokiego ogółu użytkow-
ników, to lepiej dobierać terminy rodzime, bo ułatwiają one uczenie się, zrozumienie tekstu i poro-
                                                 
1 Zasób leksykalny − zbiór wyrazów i zwrotów jakiegoś języka bądź jego odmiany (języka literackiego, gwary…). 
2 W niniejszym tekście językom obcym przypisano następujące skróty: en – angielski, fr – francuski, de – niemiecki, es 

– hiszpański, it – włoski, pl – polski, pt – portugalski, sv – szwedzki, ru – rosyjski, rm − rumuński, bg − bułgarski, hu 
− węgierski. 

3 Homonim − wyraz mający jednakowe brzmienie z innym wyrazem, lecz odmienne znaczenie. 
4 Synonim − wyraz lub związek frazeologiczny bliski znaczeniowo innemu wyrazowi lub związkowi. 
5 Źródłosłów − pochodzenie wyrazu, etymologia. 
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zumiewanie się. Przy opracowywaniu terminologii stosowanej tylko w tekstach wąskospecja-
listycznych lepiej preferować terminy międzynarodowe, gdyż ułatwiają one współpracę między-
narodową. Ze wspomnianymi wyżej dwiema zasadami jest powiązana zasada jednorodności 
terminu stanowiąca, że w miarę możności nazwa powinna być utworzona albo w całości ze 
źródłosłowów rodzimych (miernik natężenia pola, poziom szumów, uziemienie odgromowe, ogniwo 
paliwowe, samowzbudzenie, samoprzylepny), albo w całości ze źródłosłowów obcych (elektro-
magnes, autostart, higrometr). Mimo to liczne nazwy niejednorodne przyjęły się i po dłuższym 
czasie już nie rażą poczucia poprawności językowej, np.: bezinercyjny, wysokotemperaturowy, 
amperomierz, telewidz. 

Kierując się zasadą międzynarodowości w latach 60. XX wieku słusznie wprowadzono do 
polskiego słownictwa elektrotechnicznego pewne rodziny terminów spójnych i brzmiących podob-
nie w wielu językach: rezystancja, reaktancja, impedancja (a także nazwy odwrotności tych wiel-
kości: konduktancja, susceptancja, admitancja i terminy pochodne) w miejsce rodzimych: opór 
czynny, opór bierny i opór pozorny oraz równolegle używanych: oporność czynna, oporność bierna 
i oporność pozorna, a także oporność indukcyjna, oporność pojemnościowa, zawada. Natomiast 
przejawem karykaturalnego rozumienia zasady rodzimości i zasady międzynarodowości są kalki 
językowe, czyli wyrazy lub wyrażenia złożone wprawdzie ze składników rodzimych, ułożonych 
jednak na wzór obcego wyrazu lub wyrażenia bez uwzględnienia istniejących rodzimych wyrazów 
opisujących to samo pojęcie. Taką nieudaną kalką niemieckiego terminu Hochleistungssicherungen 
jest rozpowszechniona polska nazwa bezpieczniki mocy albo bezpieczniki wielkiej mocy zawierająca 
wszystkie trzy człony nazwy oryginalnej Hoch-Leistungs-Sicherungen. O jaką moc (Leistung) 
mogłoby tu chodzić? Nieporozumienie wyjaśnił prof. Jan Piasecki [10], absolwent niemiecko-
języcznej Politechniki Wolnego Miasta Gdańska, perfekcyjnie posługujący się obydwoma języka-
mi, o które tutaj chodzi. Niemieckie Leistung znaczy nie tylko moc, ale również osiąg, dokonanie, 
wyczyn, wydajność, sprawność i w tym drugim znaczeniu zostało użyte w nazwie Hochleistungs-
sicherungen. Ta kalka powinna brzmieć zatem bezpieczniki wysokosprawne, bezpieczniki o wyso-
kich osiągach albo prościej bezpieczniki stacyjne, czyli bezpieczniki do zastosowań, w których są 
wymagane większe osiągi (prąd znamionowy ciągły, zdolność wyłączania…).  

Cyrylica uniemożliwia utrzymanie w języku rosyjskim oryginalnej pisowni zapożyczeń 
z języków posługujących się alfabetem łacińskim, wobec czego od wieków obserwuje się zapo-
życzenia fonetyczne, czyli zapis fonetyczny obcojęzycznych nazw własnych1, a także wyrazów 
i wyrażeń z języka potocznego. Z czasów, kiedy warstwy oświecone posługiwały się biegle 
językiem francuskim i mówiąc po rosyjsku wplatały galicyzmy2, wiele z nich jako zapożyczenia 
właściwe (leksykalne) przyjęły się i trwają po dziś dzień, np.: авантаж (od avantage – korzyść, 
przewaga, zaleta), меланж (od mélange − mieszanina), одеколон (od eau de Cologne − woda 
kolońska), грандиозные апладисменты (od applaudissements grandieuses − burzliwe oklaski). 
Nadal pojawiają się podobne zapożyczenia w języku potocznym, ostatnio raczej z języka angiel-
skiego, np. ток-шоу (od talk show). Podobnych zapożyczeń fonetycznych z różnych języków od 
dawna jest sporo w rosyjskiej terminologii technicznej, np.: вакуум (od vacuum − próżnia), 
масштаб (od Maßstab − skala), ширма (od Schirm − osłona), контактор (od contactor − 
stycznik), реле (od relais − przekaźnik). Zapis własnym alfabetem oswaja takie zapożyczenia 
w języku rosyjskim, natomiast uwarunkowania historyczne sprawiają, że starannej polszczyźnie 
obca była taka łatwość wiernego przejmowania obcych słów i wyrażeń. Zdarzały się one jednak, 
o czym świadczy chociażby wihajster od niemieckiego wie heißt er (jak on się nazywa), od dawna 
zadomowiony w gwarze technicznej, czy wytworniejszy szezlong od francuskiego chaise longue 
(długie krzesło). Ostatnio przybywa nam zapożyczeń fonetycznych z angielskiego w wyniku 
hałaśliwości mass mediów, szybkiego rozwoju niektórych działów techniki (informatycznej, 
kosmicznej), za którym nie nadążają terminolodzy, a także wskutek dziwactw szamanów od 

                                                 
1 Pierre Ailleret, francuski prekursor metod analizy warunków napięciowych w sieciach elektroenergetycznych, 

w literaturze rosyjskiej występuje jako Айре. 
2 Galicyzm − wyraz, jego forma lub znaczenie, zwrot, konstrukcja składniowa przejęte z języka francuskiego. 
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organizacji i zarządzania natrętnie forsujących obce nazwy w miejsce rodzimych, aby oszołomić 
własny personel i potencjalnych klientów. 

 
Zasady systematyczności, jednolitości i reproduktywności terminów 

Zasada systematyczności wymaga, by nazwom kilku pojęć równorzędnych odpowiadała 
nazwa pojęcia bezpośrednio nadrzędnego, a zasada jednolitości terminów – że nazwa powinna 
zawierać źródłosłów wspólny grupie nazw pojęć pokrewnych. Te dwie zasady są przydatne przy 
tworzeniu systemu terminologicznego określonej dyscypliny albo jej wycinka. Im obszerniejszy ten 
system terminologiczny, tym ważniejsze jest przestrzeganie wymienionych zasad. Łamie się je, 
kiedy do danego systemu terminologicznego włącza się wyrazy dość przypadkowe, wyrwane 
z ogólnopolskich rodzin wyrazowych i potem niezależnie od tych rodzin funkcjonujące. Tworzony 
system terminologiczny powinien nazywać wszelkie istniejące pojęcia pokrewne, nawet jeżeli 
w danej chwili nie są one niezbędne, bo mają drugorzędne znaczenie albo nie występują w tłuma-
czonym dokumencie. W przeciwnym razie może się okazać później, przy poszukiwaniu nazwy dla 
pojęcia wcześniej nienazwanego, że najwłaściwsza nazwa została już zajęta. System terminolo-
giczny powinien też być otwarty, powinien umożliwiać tworzenie nowych nazw pochodnych 
w miarę potrzeby. Jest to łatwe, jeżeli jest przestrzegana zasada reproduktywności głosząca, że 
nazwa powinna być oparta na źródłosłowie sprzyjającym tworzeniu nazw pochodnych. Wystarczy 
przypomnieć, jak znakomicie pozwolił wzbogacić słownictwo elektrotechniczne jednosylabowy 
plenny rdzeń łącz czasownika łączyć: łączyć, połączyć, przyłączyć, przełączyć, załączyć, włączyć, 
wyłączyć, odłączyć, dołączyć, złączyć, rozłączyć, łącze, łączność, łącznik, połącznik, przełącznik, 
odłącznik, rozłącznik, wyłącznik, załącznik, przyłącze, złącze, łącznica, łączówka, przełączalnia, 
przełącznica, przełączka, złączka, złącznik, łączenie, połączenie, przełączenie, załączenie, wyłą-
czenie, rozłączenie, złączenie, łączeniowy, niełączeniowy, przełączny, przełączalny, nieprzełączny, 
przyłączeniowy, rozłączeniowy, załączeniowy, załączalny, wyłączeniowy, wyłączalny. A to tylko 
pojedyncze wyrazy, z których tworzy się mrowie terminów wielowyrazowych. 

O zasadzie systematyczności mało kto dziś pamięta, bo już prawie nikt nie tworzy ani nie 
porządkuje kompleksowo systemu terminologicznego jakiegoś działu elektrotechniki. Poszła 
w zapomnienie rada prof. M. Mazura [4]: przy tworzeniu nowej terminologii należy opracowy-
wać całe rodziny terminologiczne, a nie wyrywkowe nazwy. Tłumaczy się normę, która posługu-
je się wycinkiem systemu terminologicznego i cały wysiłek skupia się na przetłumaczeniu za-
wartych w niej terminów. Czynią to nieraz osoby niezdające sobie sprawy, że polskie odpowiedniki 
od dawna istnieją i tworzą nowe udziwnione nazwy, kalki nazw angielskich, rażąco sprzeczne 
z wszelkimi zasadami terminologicznymi. Po kilku latach lekkomyślnej masakry języka rozsypuje 
się system terminologiczny, kiedyś misternie budowany, i zostaje zbiór przypadkowych i źle zdefi-
niowanych haseł, w którym żadnego ładu doszukać się już nie można. Do budowania, konserwacji 
i naprawy systemów terminologicznych niezbędne jest mistrzostwo w operowaniu językiem. 
A dzisiaj w Polsce decyzje terminologiczne w normalizacji częstokroć podejmują osoby, które nie 
potrafią swoich myśli składnie wyrazić na piśmie [5, 6, 7]. 

Z forsowaniem logiki i systematyczności nie należy jednak przesadzać. Nazwy związków 
chemicznych, będące w powszechnym obiegu, tworzyły się przez stulecia i dość chaotycznie. 
W języku nauki funkcjonują ich nazwy systematyczne, określające budowę związku, np. oksydan 
(woda), azan (amoniak), tetraoksosiarczan diwodoru (kwas siarkowy). Szaleńczy pomysł, aby 
wymusić wprowadzenie nazw systematycznych do obiegu powszechnego, poczynając od szkoły 
podstawowej, na szczęście szybko upadł. 

 
Zasada trafności terminu: logiczności, poprawności językowej, zwięzłości i emocjonalności 

Termin techniczny powinien być logiczny, powinien swoim brzmieniem nasuwać jak najwię-
cej istotnych skojarzeń z odnoszącymi się do tej nazwy pojęciem oraz definicją; powinien 
uwydatniać podstawowe cechy (składniki i/lub właściwości) nazywanego przez siebie pojęcia. Jest 
dobrze, jeżeli napotykając nowy termin intuicyjnie wyczuwamy, co on oznacza. Termin powinien 
być poprawny językowo, aby nie było niezgodności − zwłaszcza sprzeczności − między dosłow-
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nym znaczeniem terminu, również w polszczyźnie potocznej, a treścią nazywanego pojęcia. Termin 
techniczny powinien być zwięzły, zawierać tylko niezbędną liczbę określeń pojęcia, co dotyczy 
w szczególności terminów wielowyrazowych. Wreszcie termin powinien się podobać, a w każdym 
razie nie powinien wzbudzać sprzeciwów emocjonalnych. Niech ilustracją tych wyjaśnień będą 
przykłady nazewnictwa z bliskiej mi dziedziny bezpieczników. 

Skojarzenie, jakie nasuwa termin bezpiecznik nie jest jednakowe w różnych językach, co przed 
laty zauważył prof. T. Lipski [3]. Jedne nazwy wywodzą się z procesu fizycznego (topnienia), na 
jakim opiera się działanie bezpiecznika: fuse (en), fusible (fr), fusible (es), fusível (pt), fusibile (it). 
W innych językach etymologią nazwy jest funkcja zabezpieczeniowa tego aparatu: bezpiecznik 
(pl), Sicherung (de), säkring (sv), пpедохранитель (ru), sigurantele (rm), предпазитель (bg), 
biztosíték (hu). Obie informacje, funkcję i zasadę działania, obejmują dopiero nazwy złożone: 
bezpiecznik topikowy (pl), Schmelzsicherung (de), coupe-circuit à fusible (fr), плавкий пpедохра-
нитель (ru). 

 

 
Rys. 1. Elementy współdziałające przy wymianie wkładek bezpieczników stacyjnych 

1 − podstawa bezpiecznikowa, 2 − wkładka topikowa, 3 − chwytak wkładki topikowej wyposażony w zatrzask, 
4 − rękaw ochronny 

 
Do zakładania i wyjmowania wkładek bezpieczników stacyjnych o stykach nożowych służy 

narzędzie (rys. 1), które miało rozmaite nazwy: uchwyt bezpiecznikowy [30], uchwyt wkładki [18], 
uchwyt wkładki topikowej [30], rączka bezpiecznikowa, rączka-uchwyt do bezpieczników. Uchwyt 
to [34] pomocnicza część składowa przedmiotów i narzędzi, przystosowana do ujęcia ręką i/lub do 
przytrzymywania albo umocowywania (uchwyt kufra, teczki, walizki, kijka narciarskiego). 
W słowniku z roku 1963 [28] uchwyt bezpiecznikowy to odejmowalna część bezpiecznika pasko-
wego przeznaczona do umocowania topika i ułatwiająca jego usuwanie i wymianę. Tymczasem 
przyrząd, o który tu chodzi, nie jest częścią wkładki topikowej ani kompletnego bezpiecznika. 
Trafniejszą nazwą jest chwytak wkładki topikowej, bo chwytak jest [30, 34] elementem służącym 
do chwytania czegoś, a także do przenoszenia i umieszczania we właściwym miejscu i/lub 
położeniu. Od kilku lat ta druga nazwa jest preferowana i weszła do nowszych norm. 

 

 
Rys. 2. Kapsuła bezpiecznikowa olejoszczelna: 

1 – pokrywa z zaczepem, 2 – wkładka topikowa wysokonapięciowa, 3 – korpus kapsuły  
 
Od kilkudziesięciu lat umieszcza się niekiedy wkładki topikowe średniego napięcia w kadzi 

transformatorów rozdzielczych, co poprawia skuteczność zabezpieczenia, ale dopiero ostatnio 
wymagania na ich temat znalazły się w tłumaczonej na język polski normie EN 60282-11. Każda 
                                                 
1 PN-EN 60282-1:2008 Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe − Część 1: Bezpieczniki ograniczające. 
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wkładka jest zamknięta w olejoszczelnej ciasnej obudowie (rys. 2), która po angielsku nazywa się 
fuse canister. Należało znaleźć polski odpowiednik tej nazwy i nad takim „głupstwem” męczyliśmy 
się długie tygodnie. Już na wstępie wykluczyliśmy odstręczającą propozycję: kanister bezpiecz-
nikowy1, bo w potocznej polszczyźnie kanister to według SJP [34] mały przenośny zbiornik, 
głównie na benzynę. Odrzucaliśmy kolejne własne pomysły (puszka, kaseta, pochwa, pochewka, 
futerał) intuicyjnie wyczuwając, że musi być w polszczyźnie lepsze określenie. Dopiero zainspi-
rowany młody zdolny elektryk, spoza normalizacji i spoza dziedziny bezpieczników, któremu 
objaśniliśmy problem, po paru dniach wskazał nazwę, której szukaliśmy: kapsuła bezpiecznikowa. 
Nawet w pracach terminologicznych, w których procentuje wieloletnie doświadczenie zawodowe 
i obycie językowe, przydaje się czasem spojrzenie świeże, pozbawione rutyny. 

Zasada trafności terminu powinna wielce ważyć przy tworzeniu nazw nowych pojęć, ale nie 
powinna wystarczać do uzasadnienia zmiany nazw od dawna rozpowszechnionych. W przeciwnym 
razie trzeba by zrewidować spory zasób również potocznej polszczyzny, zmienić takie nazwy jak 
bielizna (już niekoniecznie jest biała), miednica (już nie jest z miedzi), czy parasol (na ogół nie od 
słońca chroni), nazwę samochód zmienić na samojazd, no i − kontynuując już pół żartem, pół serio 
− zamienić znaczeniami czasowniki całować i cerować, bo przecież całować znaczy z dziurawej 
pończochy albo odzieży robić całą, a cerować znaczy dotykać ustami czyjejś cery. 

2. Krótka historia polskiego słownictwa elektrotechnicznego 
Pierwsza połowa XIX stulecia została naznaczona odkryciami związanymi z wykorzystaniem 

pary, druga − z wykorzystaniem elektryczności. Do historii powszechnej stulecie to przeszło jako 
wiek pary i elektryczności, który wywołał wielkie zmiany cywilizacyjne. Rewolucja przemysłowa 
objęła Europę Zachodnią i Amerykę Północną, a ludzie otoczeni przez jej owoce na nowo uczyli się 
żyć i pracować, uczyli się też nazywać zupełnie nowe pojęcia. 

Polski nie było wtedy na mapie Europy, a ziemie polskie należące do zaborców traktowane 
były jako peryferia metropolii. Niewiele było na polskich ziemiach ośrodków myśli technicznej i − 
poza drobnymi wyjątkami, zwłaszcza w zaborze austriackim − nie było polskojęzycznego 
wyższego szkolnictwa technicznego ani polskojęzycznych wydawnictw technicznych. 

Chlubnym wyjątkiem była trzyletnia Lwowska Akademia Techniczna, założona w roku 1844, 
z polskim językiem wykładowym od roku 1872. W roku 1877 została ona przekształcona w Szkołę 
Politechniczną o czterech wydziałach (architektury, inżynierii, chemii i mechaniki), a od roku 1889 
wprowadzono na niej wykłady z elektrotechniki. W roku 1921 uczelnia otrzymała status Politechni-
ki Lwowskiej i w latach międzywojennych stała się uczelnią o znakomitej renomie. 

Po kilkudziesięcioletnich staraniach w końcu powstał w Warszawie w roku 1898 Instytut Poli-
techniczny z rosyjską kadrą i rosyjskim językiem wykładowym. Miał trzy wydziały: mechaniczny, 
chemiczny i inżynieryjno-budowlany. Napięcia polityczne i szykany narodowościowe sprawiały, że 
działał z perturbacjami i kilkuletnimi przerwami. Podczas I wojny światowej, jesienią 1915 roku, 
po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan i przy aprobacie władz niemieckich udało się powołać 
Politechnikę Warszawską o czterech wydziałach: Architektury, Budowy Maszyn i Elektrotechniki, 
Chemicznym oraz Inżynierii Budowlanej i Rolnej. Wyodrębniony Wydział Elektryczny powstał 
dopiero w roku 1921. 

Wcześniej, od roku 1901, w Średniej Szkole Mechaniczno-Technicznej fundacji Wawelberga 
i Rotwanda elektrotechniki nauczał Mieczysław Pożaryski, przyszły profesor Politechniki 
Warszawskiej i pierwszy prezes SEP (1919-1928). Od roku 1906 wykłady odbywały się w języku 
polskim. 

Były kraje, w których nie tylko wyodrębnione wydziały, ale samodzielne wyższe uczelnie 
kształcące elektryków, powstały znacznie wcześniej: w roku 1886 utworzono Техническое учили-
ще Почтово-телеграфного ведомства w Sankt-Petersburgu (w roku 1891 przekształcone 
w Электротехнический Институт), a w roku 1894 − École Supérieure d’Électricité w Paryżu. 
                                                 
1 Tak to nazywano w ABB Polska, z kolei w FT Żychlin była to szczelna komora olejowa, nazwa nielogiczna, bo olej 

jest na zewnątrz tej „komory”, a nie w jej wnętrzu. 
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Na pierwszym rozdrożu polskie słownictwo elektrotechniczne znalazło się już wtedy, kiedy 
zaczęło powstawać, na przełomie XIX i XX wieku, kiedy Polski nie było na mapie. Byli jednak 
odpowiedzialni Polacy, skorzy do trudnej pracy u podstaw, której nikt im nie nakazywał i na efekty 
której nie mogli liczyć w bliskiej przyszłości. 

Od początku XX wieku publikowano w języku polskim opracowania naukowe z zakresu 
elektrotechniki, których autorami początkowo byli głównie fizycy, publikowano artykuły i książki 
popularno-naukowe, a także przepisy, na przykład: 
 Przepisy bezpieczeństwa dla instalacji elektrycznych o prądzie silnym, podług przepisów związku 

elektrotechników niemieckich (Warszawa 1901), 
 Przepisy dla urządzeń elektrycznych (Lwów 1903), 
 Przepisy obowiązujące dla urządzeń domowych zasilanych z Miejskiej Elektrowni w Krakowie 

(Kraków 1904). 
Kiedy pojawiały się nowe pojęcia, w ówczesnej polszczyźnie początkowo posługiwano się 

obcojęzycznymi zapożyczeniami fonetycznymi, przede wszystkim z języka niemieckiego, będącego 
w użyciu w dwóch zaborach: bobina (od Bobine − cewka), klema (od Klemme − zacisk), kurcszlus 
(od Kurzschluss − zwarcie), szaltbret (od Schaltbrett − tablica rozdzielcza), szaltung (od Schaltung 
− połączenie, układ połączeń), szunt (od Shunt − bocznik), bogenlampa (od Bogenlampe − lampa 
łukowa). 

Pierwsze zorganizowane prace nad polską terminologią elektrotechniczną podjęła już w roku 
1899 Komisja Słownictwa, powstała w Warszawie tuż po utworzeniu Delegacji Elektrotechnicznej 
przy Sekcji Technicznej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu 
i Handlu. W skład Komisji weszli: Kazimierz Otrębowicz, Marian Lutosławski i Jan Rzewnicki, 
a wkrótce dołączyli Mieczysław Pożaryski oraz Tadeusz Żerański [11]. Pierwsze uchwały podjęto 
10 czerwca 1899 r., a pierwszą (1901 r.) publikacją był niemiecko-polski słownik elektrotechniczny 
(ok. 200 terminów) opracowany na politechnice w Darmsztadzie  przez studenta T. Żerańskiego 
i grono jego polskich kolegów. W roku 1904 opublikowano Materiały do słownictwa elektrotech-
nicznego, zawierające prowizoryczne tłumaczenie dużej liczby terminów niemieckich i rubryki do 
wpisywania kolejnych wersji odpowiedników polskich, proponowanych przez elektryków z War-
szawy i Lwowa, według uzgodnionych zasad tworzenia słownictwa. Sto lat temu rozumiano to, 
czego nie rozumie się obecnie, że jeśli propozycje terminologiczne mają zyskać powszechną 
aprobatę, to muszą być zawczasu jak najszerzej konsultowane. Owocem tych prac był wydany 
w roku 1910 Słowniczek elektrotechniczny niemiecko-polski liczący około 300 terminów. 

 
Drugie rozdroże polskiego słownictwa elektrotechnicznego było związane z przygotowy-

waniem niepodległości i trudnymi początkami odbudowy i przemysłowego rozwoju odrodzonego 
kraju. Na Nadzwyczajnym Zjeździe Techników Polskich w 1917 r. na trzech posiedzeniach komisji 
ds. ustalenia słownictwa elektrotechnicznego przyjęto ok. 150 podstawowych terminów. Na tymże 
Zjeździe powołano przy Kole Elektrotechników w Warszawie CCeennttrraallnnąą  KKoommiissjjęę  SSłłoowwnniiccttwwaa  
EElleekkttrrootteecchhnniicczznneeggoo  (Zygmunt Berson, Kazimierz Drewnowski − przewodniczący, Aleksander 
Olendzki, Mieczysław Pożaryski, Jan Rzewnicki, Stanisław Odrowąż-Wysocki), która − dwa lata 
później − po utworzeniu SEP weszła w jego skład. Już po kilku miesiącach wydano Opisowy 
słowniczek elektrotechniczny. 

Punkt 4 programu zjazdu  zzaałłoożżyycciieellsskkiieeggoo  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  EElleekkttrrootteecchhnniikkóóww  PPoollsskkiicchh  ww  rrookkuu  
1919 miał brzmienie „ujednostajnienie słownictwa”. Dopiero zakończyła się wojna, dopiero odro-
dziła się Polska, właśnie powstawało ssttoowwaarrzzyysszzeenniiee,,  ddoo  rroozzwwiiąązzaanniiaa  ii  zzaałłaattwwiieenniiaa  bbyyłłoo  mmnnóóssttwwoo  
wwaażżnnyycchh  sspprraaww,,  aa  śśwwiiaattllii  eelleekkttrryyccyy  rroozzuummiieellii,,  żżee  ssłłoowwnniiccttwwoo  ttoo  jjeeddnnaa  zzee  sspprraaww  nnaajjwwaażżnniieejjsszzyycchh  ddllaa  
pprrzzyysszzłłoośśccii  ppoollsskkiieejj  eelleekkttrryykkii,,  aa  ttyymm  ssaammyymm  −−  ddllaa  PPoollsskkii..  MMiizzeerrnniiee  wwyygglląąddaammyy  ppoorróówwnnuujjąącc  ttoo  
zz  pprrooggrraammeemm  kkiillkkuu  oossttaattnniicchh  zzjjaazzddóóww  SSEEPP..  Zjazd wybrał pełny 17-osobowy skład CCeennttrraallnneejj  
KKoommiissjjii  SSłłoowwnniiccttwwaa  EElleekkttrrootteecchhnniicczznneeggoo,,  przyjął jako obowiązujące 32 nowe terminy, wcześniej 
dyskutowane publicznie w prasie technicznej i sformułował zasady tworzenia terminologii. Już 
wtedy, 90 lat temu, ustalono, że pełne nazwy jednostek mają być pisane w polskim brzmieniu, np. 
100 woltów, 5 niutonów, 20 omów, czego do dziś dnia nie respektuje wielu elektryków. Zjazd 
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apelował też do profesury, do autorów tekstów technicznych, do firm elektrotechnicznych i do 
władz administracyjnych, aby w razie konieczności wprowadzenia nowego terminu z dziedziny 
elektrotechniki, propozycję jego brzmienia uzgadniać z CKSE SEP. Daleko odeszliśmy od 
takich obyczajów, zatem nie dziwmy się rezultatom. 

Każda propozycja nowego terminu przyjęta w CKSE była publikowana w prasie 
technicznej, poddawana osądowi ogółu elektryków, w razie potrzeby ponownie rozważana 
i wreszcie przedstawiana do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie SEP. Trudniejsze przypadki 
członkowie CKSE wielokrotnie konsultowali z wybitnymi profesorami polonistyki: Ada-
mem Kryńskim, Stanisławem Szoberem i Romanem Zawilińskim.  

 

  
Rys. 3. Strona tytułowa wydawnictwa SEP „Definicje elektryczne” z roku 1937 [25] 

 
Już w pierwszych pięciu latach działalności CKSE ukazało się około 10 wydawnictw słowni-

kowych (broszur i obszernych artykułów w Przeglądzie Elektrotechnicznym) popularyzujących 
polską terminologię z różnych dziedzin elektrotechniki. Trwały prace nad wielotomowym Wydaw-
nictwem „Definicje elektryczne”, będącym w istocie słownikiem wielojęzycznym. Opracowywali 
go najwybitniejsi z ówczesnych elektryków, sławy o nazwiskach trwale zapisanych w historii 
polskiej elektryki (rys. 3). Obok terminu polskiego podawano odpowiedniki francuski, niemiecki 
i angielski oraz polską definicję (rys. 4). Wybuch II wojny światowej sprawił, że ukazał się drukiem 
tylko tom I tego opracowania [25], ale podczas okupacji trwały tajne prace nad kolejnymi 
częściami. 

Słowniki i normy PN/E sprzed II wojny światowej były opracowywane z najwyższą staran-
nością, przez najwybitniejszych elektryków, wrażliwych na poprawność językową. Dzisiaj niektóre 
terminy, definicje i sformułowania trącą myszką. Świadczy to, że terminologia techniczna nie jest 
językiem martwym, zmienia się, dostosowuje się do zmiennych potrzeb i innych uwarunkowań, 
w tym − do ewolucji języka literackiego i języka potocznego.  

 



 11

  
Rys. 4. Dwie stronice z wydawnictwa SEP „Definicje elektryczne” z roku 1937 [25] 

 
Zajrzyjmy do paru wydawnictw sprzed 1939 roku. Już wtedy rozróżniano pojęcia wielkość 

i wartość [25], co niektórym i dziś sprawia kłopot. Rozróżniano spadek napięcia i stratę napięcia 
[25], niestety po wojnie w różnych uczelniach różnie je definiowano, również przeciwstawnie, 
i powstało zamieszanie. Rozróżniano [25] napięcia niskie (< 250 V1) i napięcia wysokie (> 250 V), 
a wśród tych ostatnich wyróżniano napięcia bardzo wysokie (> 100 kV). Rozróżniano [25] prąd 
silny (prąd stosowany do celów przemysłowych; na ogół większy niż 1 A) i prąd słaby. Reprodu-
kowane stronice (rys. 4) sprzed ponad 70 lat można polecić zwłaszcza tym utytułowanym 
elektrykom, którzy nadal mają trudności z akceptacją oraz interpretacją takich terminów, jak 
przetężenie czy wyładowanie zupełne. Powinni je też przeczytać bardzo uważnie wszyscy, którzy 
dzisiaj redagują definicje terminów, aby przekonać się, że można je pisać polszczyzną zwięzłą 
i prostą, zrozumiałą i poprawną. 

W dokumencie normalizacyjnym z roku 1929 [12] występuje termin piorunochron, który 
utrzymał się po 80 latach, chociaż jeszcze po II wojnie światowej byli zwolennicy gromochronu 
[1]. Zwód nazywał się [12] chwytakiem2, przewód odprowadzający − przewodem piorunochro-
nowym, a uziom − uziemiaczem. Dzisiejszy czytelnik zwróci też uwagę na odmienność ówczesnej 
ortografii polskiej: spółczynnik, energja, anjon, katjon, materjał. 

 
Za trzecie rozdroże polskiego słownictwa elektrotechnicznego można uznać krętą historię 

prac terminologicznych w okresie PRL. Trwały z przerwami rzetelne prace terminologiczne 
z udziałem wybitnych specjalistów i wiele dobrego zrobiono w tym okresie, ale działania te 
spotykały się z umiarkowanym wsparciem władzy. Po wojnie dopiero w roku 1947 wznowiono 
działalność CKSE, ponownie pod przewodnictwem prof. K. Drewnowskiego. Przedwojenne opra-
                                                 
1 Taką graniczną wartość napięcia niskiego (względem ziemi) przyjmowano wówczas również w innych krajach. 
2 Francuski pierwowzór tego terminu (capteur) utrzymał się do naszych czasów. 
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cowania w części przepadły, ponadto zaszła kilkuletnia przerwa w pracach nad słownictwem, a w 
elektrotechnice nastąpił w tym czasie znaczny postęp wymuszony potrzebami przemysłu 
zbrojeniowego. Postanowiono przejrzeć i uporządkować polską terminologię. Ruszyły prace 
z udziałem 60 specjalistów, 100 stałych opiniodawców i kilkuset dyskutantów zgłaszających 
uwagi po publikacji kolejnych części słownika (obejmującego 12 000 terminów) w prasie 
technicznej. Jednakże oddolną działalnością stowarzyszeniową nie były zachwycona ówczesna 
administracja, bo przecież nie wiadomo, o czym naprawdę godzinami i miesiącami rozmawiają 
w swoim gronie ludzie, których lojalności nie można być pewnym. Nadzór nad słownictwem 
powierzono wydawnictwu PWT (Państwowe Wydawnictwa Techniczne), bo władzy zdawało się, 
że redagowanie i wydawanie słowników jest równoznaczne z kompetencjami językoznawczymi. 
Doprowadzono do zawieszenia prac CKSE w roku 1952 i przerwania ich na dobre w roku 1953. No 
i przydarzały się potem słowniki techniczne, w których redaktorzy przepuszczali na przykład 
terminy niemieckie tłumaczone morfem1 po morfemie: Wärmewarte (Wärme-Warte) jako strażnica 
cieplików zamiast nastawnia cieplna, Totmannknopf (Tot-Mann-Knopf) jako przycisk martwego 
człowieka zamiast czuwak. Tłumaczone, jak w wielu dzisiejszych normach. 

W tym czasie Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IEC przygotowywała pierwsze 
powojenne wydanie międzynarodowego słownika elektrotechnicznego (IEV), w którym po raz 
pierwszy miały być uwzględnione dwa języki słowiańskie: rosyjski oraz polski. Władze były 
zainteresowane powodzeniem tego przedsięwzięcia, obligującego stronę polską do opracowywania 
bądź opiniowania w wyznaczonym czasie polskich terminów elektrotechnicznych. Zezwoliły zatem 
w roku 1955 na wznowienie działalności CKSE, ale tylko w zakresie bieżących prac słowniczych. 
Przewodniczącym CKSE został prof. M. Mazur, autor licznych opracowań, które z czasem złożyły 
się na ciekawą książkę [4], którą i dzisiaj powinien przestudiować każdy, kto zamierza choćby tylko 
wypowiadać się w sprawach terminologii elektrotechnicznej. 

W kolejnych latach powstały zespoły porządkujące terminologię różnych dziedzin elektryki. 
Polski Komitet Oświetleniowy opracował (1958 r.) polskie terminy do 9-języcznego słownika 
Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej, a następnie przygotował polskie wydanie słownika 
oświetleniowego z definicjami każdego terminu i jego odpowiednikami w ośmiu językach obcych. 
Polskie terminy są tak starannie dobrane, a definicje tak precyzyjne i kompletne, że również dzisiaj 
z przyjemnością przegląda się to opracowanie, chociaż, ze zrozumiałych powodów, brakuje w nim 
nowszych pojęć.  

W identycznym układzie wydano 9-języczne słowniki [28, 29] obejmujące inne dziedziny 
elektrotechniki, w tym: zastosowania elektrotermiczne, elektrochemię i elektrometalurgię, 
rozdzielnice oraz przyrządy łączeniowe i regulacyjne, przekaźniki zabezpieczeniowe, przyrządy 
pomiarowe laboratoryjne i techniczne. Przy przeglądaniu działu Rozdzielnice oraz przyrządy 
łączeniowe i regulacyjne [28] dziwią niektóre ustalenia: 
 W nawiasach jako dopuszczalne wersje synonimiczne podano prąd załączeniowy oraz prąd 

załączalny, a jako terminy podstawowe: prąd włączeniowy oraz prąd włączalny, które łatwo 
pomylić z innymi terminami: prąd wyłączeniowy oraz prąd wyłączalny. To chyba ostatnie 
opracowanie słownikowe, w którym ten błąd popełniono. Jak wiadomo, ze względu na 
bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych już dawno zakazano używania 
poleceń i komunikatów włączyć, włączono, włączone, bo łatwo je pomylić ze słowami wyłączyć, 
wyłączono, wyłączone. 

 W dziale Bezpieczniki ni stąd ni zowąd pojawił się, przemknął i znikł chyba na zawsze, termin 
bezpiecznik z poznawką, oznaczający wkładkę topikową ze wskaźnikiem zadziałania. 

W następnych latach terminologię z zakresu aparatów elektrycznych uporządkowały, 
eliminując podobne błędy i rozszerzając liczbę terminów: starannie opracowana norma PN-74/E-
01000 [18] oraz słowniki 5-języczne sporządzone w Instytucie Elektrotechniki [31]. Dzisiaj 
językowe niezguły tworzą w normach potworki językowe zamiast czerpać z tej znakomitej 
skarbnicy pieczołowicie dobranych i zgrabnie zdefiniowanych terminów. 
                                                 
1 Morfem − najmniejsza, znaczeniowo niepodzielna cząstka wyrazu. Rozróżnia się morfem główny (rdzeń wyrazu) oraz 

morfemy poboczne (przyrostek i przedrostek). 
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Porządkowano też terminologię z zakresu szybko rozwijającej się telekomunikacji. 
Podkomisja Teleelektryczna CKSE na zlecenie Ministerstwa Łączności opracowała (1962 r.) trzy 
normy terminologiczne: PN-62/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne − Pojęcia podstawowe, 
PN-62/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne − Teletransmisja przewodowa − Nazwy i określenia 
oraz PN-62/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne − Telefonia − Nazwy i określenia. W latach 
1967-1969 powstało pięć kolejnych norm, a w latach 1972-1974 następne trzy normy. 

W roku 1988 pojawiło się w formie powielaczowej obszerne opracowanie słownictwa 
z zakresu wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej z definicją polskojęzyczną każdego 
terminu i odpowiednikami w językach angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Ten 
słownik opracowała Grupa Robocza Elektroenergetyki przy PKTE. 

W roku 1970 Centralną Komisję Słownictwa Elektrycznego przekształcono w Polski Komitet 
Słownictwa Elektrycznego, a następnie w Polski Komitet Terminologii Elektryki, którego 
pierwszym przewodniczącym był doc. Bohdan Walentynowicz, znakomity stylista, wieloletni 
redaktor naczelny Przeglądu Elektrotechnicznego, a obecnym − już od wielu lat − jest prof. Krystyn 
Pawluk, współautor słownika [8]. 

3. Na czwartym rozdrożu  
Czwarte rozdroże polskiego słownictwa elektrotechnicznego objawiło się po roku 1990 wraz 

z przejmowaniem i tłumaczeniem na język polski tysięcy stron norm europejskich. Terminologię 
puszczono na żywioł, pozostawiono w gestii komitetów technicznych KT (dawniej normaliza-
cyjnych komisji problemowych NKP), które niekoniecznie mają w swoim gronie osoby biegłe 
w kwestiach terminologicznych i uwrażliwione na poprawność językową tekstu technicznego. 
Dochodzi do tego, że osoby niezdolne do poprawnego zredagowania kilku zdań w języku 
ojczystym rozstrzygają o brzmieniu nowego terminu i jego definicji bądź decydują o zamordowaniu 
dotychczasowego poprawnego terminu. Dowodzą tego − podane w kolejnym rozdziale tego arty-
kułu − liczne przykłady pokracznych terminów i definicji, pochodzących z norm terminologicznych 
powstałych po roku 1990.  

Niewielu członków KT zna biegle języki oryginalnych dokumentów normalizacyjnych 
(angielski, francuski i ew. niemiecki) i zdaje się bez reszty na wynajętych tłumaczy spoza branży. 
A ci, nawet przy najlepszych chęciach, niewiele pomogą, bo nie można dobrze przetłumaczyć 
tekstu, którego się dogłębnie nie rozumie. Przy tłumaczeniu potrzebna jest perfekcyjna znajomość 
tematu, dobra znajomość języka obcego, z którego się tłumaczy (poparta wcześniejszą lekturą 
oryginalnych tekstów na ten sam temat) oraz łatwość pisania w języku, na który się tłumaczy. 
Dukanie słowo po słowie i czerpanie ze słownika pierwszego znaczenia obcych wyrazów daje 
wyniki jak najgorsze. Tłumacze i/lub członkowie KT często nie wiedzą, że potrzebne im polskie 
terminy od dawna istnieją i wymyślają w ich miejsce potworki językowe, będące kalkami terminów 
angielskich. Ponadto formułując postanowienia po polsku bez zrozumienia oryginału zniekształcają 
treść merytoryczną tłumaczonych norm. Co gorsza, wielu nie rozumie, co pisze (liczne przykłady 
w rozdz. 4). Celuje w tym KT nr 55 do spraw Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej 
Obiektów Budowlanych [5, 6, 7]. Kiedy autorzy słownika [8] wejdą na ten teren, utoną w bagnie. 

Z rosnącym zaniepokojeniem obserwuję postępującą od kilkunastu lat dysewolucję1 słownic-
twa elektrotechnicznego oraz prac terminologicznych oraz nieunikniony związek tego zjawiska 
z aktualnym poziomem merytorycznym i redakcyjnym norm i przepisów. Wiem, o czym piszę, bo 
w prace normalizacyjne prof. Jan Piasecki wdrażał mnie już 45 lat temu, a to już połowa dziejów 
SEP. Zjawisko znam z autopsji i oceniam je z długiej perspektywy. 

Wrażliwość językową byłem zmuszony kształtować od dzieciństwa. Urodziłem się we Francji, 
do szkoły poszedłem mając niespełna sześć lat i od początku byłem dwujęzyczny, również 
w szkole. Kto z emerytów pamięta drobne zdarzenie językowe z czasów, kiedy miał osiem lat? Ja 
pamiętam. Na imprezie polonijnej (rok 1946) miałem przeczytać długi wiersz o ołowianym 
                                                 
1 Dysewolucja − przeciwieństwo ewolucji; proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów coraz bardziej 

prymitywnych i chaotycznych; postępująca degeneracja. 
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żołnierzyku, który ożył kiedy ojczyzna go wzywała i dzielnie walczył, „aby przegnać z Polski 
wszystkich Niemców i Moskali”, jak oznajmiały ostatnie słowa wiersza1. W przeddzień 
uroczystości, nauczyciel języka polskiego ołówkiem w książce „poprawił” zakończenie i przeczy-
tałem „aby przegnać z Polski wszystkich Niemców jak najdalej”. Wyjaśnienie nauczyciela też 
zapamiętałem, ale zrozumiałem je dopiero po wielu latach, kiedy dowiedziałem się, że był on 
ideowym komunistą, wydalonym z Francji parę lat po wspomnianym zdarzeniu. 

Po studiach pracowałem pod kierunkiem prof. J. Piaseckiego, czynnego uczestnika prac 
normalizacyjnych w Polsce oraz konsultanta niemieckiej Kommission VDE 0100. Przeszedłem 
twardą szkołę redagowania tekstów technicznych, a jedną z pierwszych lektur podsuniętych przez 
Profesora, była „Alchemia słowa” Jana Parandowskiego. 

Dobrze rozumiem benedyktyński trud rzetelnych prac terminologicznych i słownikowych. 
Odnoszę się z atencją do każdego opracowania słownikowego oraz do jego autorów za podjęcie 
mozolnego i mało wdzięcznego zadania. Mam na półkach dziesiątki słowników przekładowych 
oraz słowników narodowych2 i często z nich korzystam. Po każdorazowym uruchomieniu kompu-
tera, jeśli pracuję nad tekstem, otwieram Portal PWN − zestaw słowników poprawnościowych 
języka polskiego w wersji elektronicznej. 

Przez kilkadziesiąt lat starałem się uczyć studentów poprawnego formułowania myśli 
w mowie i piśmie, tępiłem żargon (trafo, różnicówka, eska, erbetka…) i niedbałość (piętnaście 
kilowolt, pięć amper). Dawałem do wglądu po korekcie pisemne prace egzaminacyjne i okresowe, 
w których były zakreślone również błędy językowe, a dyplomanci przechodzili trud wielokrotnej 
gruntownej korekty redakcyjnej tekstu i formy edytorskiej opracowania. W programie studiów 
politechnicznych brakowało mi jakiejkolwiek wiedzy o języku i z przyjemnością obserwuję, że od 
niedawna zaczyna to się zmieniać, o czym może świadczyć chociażby program3 przedmiotu „Język 
polski w technice” w wymiarze 30 godzin wykładów na 2. semestrze studiów w Akademii 
Górniczo-Hutniczej.  

Do obecnej degrengolady doszło z powodu zaniedbań, zaniechań i obojętności całego 
środowiska elektryków polskich, ale główną odpowiedzialność ponoszą instytucje i organizacje, 
którym przypisuje się statutowe zadania dbałości o terminologię i/lub o poprawność terminolo-
giczną i redakcyjną norm i przepisów, książek i czasopism. Są to w pierwszym rzędzie: Polski 
Komitet Normalizacyjny, Centralna Komisja Norm i Przepisów Elektrycznych SEP, Polski Komitet 
Terminologii Elektryki SEP, COSiW SEP oraz inne wydawnictwa techniczne. Jedni nic nie czynią, 
inni zlani potem szybko przebierają nogami w miejscu, a wielu innych psuje to, co wcześniej udało 
się zrobić dobrze. Wiele przykładów na to znajdzie Czytelnik w dalszym ciągu niniejszego tekstu. 

 
Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) przyjął status patrona prac normalizacyjnych, który 

całą odpowiedzialność za poziom merytoryczny norm zrzuca na komitety techniczne KT, ale 
zarazem narzuca im ramy organizacyjne i reguły finansowania sprzeczne z zasadami dobrej roboty 
i racjonalnej organizacji. Ostatnio wprowadzono zmiany w zlecaniu i finansowaniu tłumaczenia 
norm oparte na aksjomacie, że normy mogą tłumaczyć tylko firmy i tylko z listy pobłogosławionej 
przez urzędników PKN. Skutki łatwo przewidzieć − usprawni to księgowość, ale przy czytaniu 
norm będzie jeszcze straszniej.  

PKN nie rozumie, że są terminy występujące w wielu dziedzinach elektrotechniki, a nawet 
w różnych dziedzinach techniki, terminy wchodzące w zakres kompetencji i zainteresowań wielu 
komitetów technicznych. Jak można dopuszczać, by każdy KT tłumaczył je i interpretował po 
swojemu? Za przykład niech posłużą terminy nominal value oraz rated value. Takie rozróżnienie 
IEC wprowadziła dwadzieścia lat temu w odniesieniu do podstawowych parametrów zdolnościo-

                                                 
1 Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdyby ktoś z Czytelników zechciał mi podać autora i tytuł tego wiersza, a jeszcze 

lepiej − przesłać jego tekst pod adres: poczta@edwardmusial.info 
2 Słowniki narodowe − jednojęzyczne słowniki poprawnościowe (np. słownik poprawnej polszczyzny), słowniki 

wyrazów obcych, słowniki wyrazów bliskoznacznych, słowniki frazeologiczne, słowniki etymologiczne, słowniki 
ortograficzne, słowniki idiomów, słowniki archaizmów, słowniki akronimów, słowniki gwar. 

3 www.syllabus.agh.edu.pl/GR/EE-WKP1-IN/main2.html 
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wych bądź wytrzymałościowych, charakteryzujących aparaty i urządzenia elektryczne. Wkrótce 
potem weszło ono do norm europejskich. PKN powinien był natychmiast przyjąć ich polskie 
odpowiedniki i wszystkim komitetom technicznym narzucić je oraz ich interpretację, a nie obudzić 
się po kilku latach rozsyłając pismo do przewodniczących KT z zapytaniem, jak każdy z nich 
tłumaczy i interpretuje terminy nominal value oraz rated value.  

W aktualnej wersji słownika IEV termin nominal value występuje w 5 pozycjach (151-16-09, 
442-01-04, 482-03-43, 811-11-01, 841-28-32) z trzema nieco odmiennymi wersjami definicji. 
Termin rated value występuje w 9 pozycjach (151-04-03, 151-16-08, 411-51-23, 426-04-28, 441-
18-35, 442-01-01, 444-02-18, 811-11-02, 841-21-35) z czterema nieco odmiennymi wersjami 
definicji, przy czym we wszystkich dziewięciu pozycjach ma wprawdzie te same odpowiedniki 
w wielu językach (en, fr, de, es, pl, pt, sv), ale w innych (it, ru) już nie. Nikt mnie nie przekona, że 
w tym szaleństwie jest jakakolwiek logika i że to naprawdę zmierza do międzynarodowego ujedno-
licenia. Jest stara złośliwa zagadka: Co to jest wielbłąd? Jest to rumak zaprojektowany przez 
komisję. Otóż rumak zaprojektowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną miałby 
raczej postać stonogi, bo każdy komitet narodowy chciałby mieć na własność choćby jedną parę 
nóg, by móc blokować ruch. 

Rozróżnienie znaczenia omawianych terminów powinno wynikać z definicji podanych w IEV 
[33]1 i powtórzonych w słowniku [8], ale są one tak zdawkowe, że nie rozumieją ich nawet osoby 
zaangażowane w normalizację. Potwierdzenia interpretacji można się doszukiwać analizując 
brzmienie odpowiedników w różnych językach oraz komentarze zagranicznych normalizatorów. 
Czym od wartości nominalnej dostojnie brzmiącej we wszystkich wersjach językowych (nominal 
value, valeur nominale, Nennwert), różni się wartość znamionowa sugeruje źródłosłów różno-
języcznych nazw: 
 rated value (en) − od rate (ustalać wartość, wzorcować), rating (zaszeregowanie, zakres działa-

nia); 
 valeur assignée (fr) − od assigner (przypisać, przydzielić, przyporządkować) 
 Bemessungswert (de) − od bemessen (wymiarować w znaczeniu: dobierać, oceniać). 

Wartość nominalna jest to umowna wartość ważnego parametru urządzenia, która je 
charakteryzuje i która nie zależy od spodziewanych warunków użytkowania. Na przykład napięcie 
nominalne linii napowietrznej 110 kV oznacza, że wytrzymałość elektryczna (statyczna i udarowa) 
izolacji tej linii spełnia wymagania normy dla linii tak oznaczonej i przyłączonej do sieci 
o określonym sposobie uziemienia punktu neutralnego (lub środkowego), ale nie oznacza, że 
w jakimkolwiek punkcie tej linii napięcie wynosi akurat 110 kV ani że jest to największe 
dopuszczalne (długotrwale lub krótkotrwale) napięcie robocze. Co więcej, to napięcie nominalne 
wynosi 110 kV niezależnie od warunków użytkowania tej linii (np. temperatury i wilgotności 
powietrza, wiatru, burzy, harmonogramu obciążenia itd.). 

Wartość znamionowa jest to ściśle ustalona wartość graniczna określonego ważnego 
parametru urządzenia w ściśle zdefiniowanych warunkach użytkowania. Na przykład przewodom 
bądź kablom przypisuje się znamionową obciążalność długotrwałą zależną od sposobu ułożenia i od 
obliczeniowej temperatury otoczenia. Podobnie jest w przypadku transformatorów i maszyn 
wirujących − przypisuje się im moc znamionową zależną od warunków zainstalowania, sposobu 
chłodzenia, rodzaju i temperatury medium chłodzącego. 

Od zarania elektroenergetyki rozróżniano parametry urządzeń niezależne i zależne od warun-
ków użytkowania, te drugie korygowano (derating, uprating) stosownie do warunków użytkowa-
nia, ale dawniej nie odczuwano potrzeby odróżniania ich inną nazwą. Czy takie odróżnienie jest 
nieodzowne, można było dyskutować w swoim czasie, ale skoro je wprowadzono, nie pozostaje nic 
innego jak je respektować, a nie wydziwiać i sugerować synonimiczność ich nazw. 

 
Centralna Komisja Norm i Przepisów Elektrycznych (CKNiPE SEP) powołana na po-

czątku kadencji 2006-2010 zbłaźniła się opiniując z początkiem roku 2007 projekt nowelizacji roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
                                                 
1 Wszelkie powołania wersji internetowej IEV (Elektropedii) dotyczą stanu tego słownika w końcu grudnia 2009 roku. 
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dać budynki i ich usytuowanie. Działalność komisji została zawieszona, a następnie jej członkowie 
zostali odwołani. Podjęcie pracy w nowym składzie nastąpiło w połowie roku 2008, czyli w poło-
wie kadencji. Niewiele na razie słychać o dokonaniach CKNiPE w nowym składzie, do wiadomości 
publicznej dochodzą tylko wypowiedzi w kwestiach terminologicznych, które nic dobrego nie 
wróżą. 

Dr inż. Witold Jabłoński, jeden z liderów odrodzonej CKNiPE, bardzo kompetentny w spra-
wach merytorycznych, ma nieodpartą skłonność do wchodzenia na lodowisko terminologiczne bez 
łyżew i bez przygotowania kondycyjnego. Jako przyjaciel cierpię, kiedy co rusz potyka się tłukąc 
stare kości. Najpierw krytykuje kolejne ekscesy terminologiczne w dziedzinie instalacji i urządzeń 
elektrycznych, lepiej czy gorzej uzasadniając ich nietrafność bądź niedorzeczność, a potem je 
akceptuje i objaśnia, jak z nimi żyć, by mniej uwierały. Tępić je trzeba, a nie przywykać do nich!  

Ostatnio dr Jabłoński parokrotnie pisał, że wartość nominalna oraz wartość znamionowa to 
synonimy i powoływał się na książkę prof. Mazura [4] z roku 1961. To były synonimy dawniej, 
zanim IEC wprowadziła wspomniane rozróżnienie. Przecież w wydanym w roku 2004 Komentarzu 
do PN-E-05115 na stronie 25 dr Jabłoński objaśniał, czym różni się wartość nominalna od wartości 
znamionowej. Poza innymi przymiotami terminolog, podobnie jak kłamca, powinien mieć dobrą 
pamięć.  

Mam też za złe memu Przyjacielowi powtarzające się publikacje poświęcone interpretacji 
przepisowego sformułowania powinien: nakaz to czy zalecenie, a może jeszcze co innego? 
A przecież to tylko kwestia umowy, konwencji, czasem wyjaśniona na początku aktu prawnego, 
a nie czyjeś widzimisię. Od dziesiątków lat w polskich normach i przepisach jest to jedna z form 
wyrażenia nakazu, podobnie jak forma nie powinien oznacza zakaz. Argument, że w potocznej 
polszczyźnie powinien znaczy co innego nie ma tu nic do rzeczy, tym bardziej że jest to argument 
fałszywy. Znaczy również co innego, a to nie to samo. Kiedy poucza się innych, wtedy nawet 
potocznego znaczenia wyrazów trzeba szukać nie w głowie, lecz w słownikach poprawnościowych. 
Słownik języka polskiego [34] przy haśle powinien wyjaśnia na wstępie: w użyciu orzeczeniowym 
w połączeniu z bezokolicznikiem wskazuje na to, że realizacja tego, co oznacza bezokolicznik, jest 
czymś obowiązkowym, należnym, pożądanym, oczekiwanym, spodziewanym. Po czym objaśnia 
pierwsze znaczenie: w połączeniu z podmiotem osobowym wyraża obowiązek wykonania tego, co 
oznacza bezokolicznik; winien, ma obowiązek, trzeba, żeby; także w konstrukcjach nieosobowych. 
W potocznej polszczyźnie1 sformułowanie powinien oznacza nie tylko obowiązek prawny, 
obwarowany sankcją prawną, ale również innego rodzaju nakaz czy powinność (moralną, 
towarzyską…), również wymuszaną stosowną sankcją (moralną, towarzyską…). 

Już w pierwszych polskich normach przepisowych sprzed 80 laty [12, 13] sformułowanie 
powinien wprowadzało nakaz (rys. 5a), chociaż był to nakaz dopuszczający w uzasadnionych 
przypadkach odstępstwo polegające na innym, w pełni równoważnym zadośćuczynieniu wymaga-
niom przepisów. W okresie PRL władza lubiła manipulować znaczeniem słów i lubiła decydować 
o wszystkim, wobec tego utkała misterny szyfr dopuszczalności odstępstw (rys. 5b). Wyraźnie 
widać, że poczynając od najstarszych polskich przepisów elektrycznych słowo powinien oznacza 
nakaz. Od takiego nakazu były i nadal są dopuszczalne odstępstwa, pod warunkiem zagwaran-
towania równoważnego poziomu jakości i bezpieczeństwa urządzeń i ewentualnie − w przypadku 
przepisu − uzyskania formalnej zgody uprawnionego organu władzy publicznej.  

To nie są drobiazgi bez znaczenia. W aktualnym tekście Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie powinien występuje kilkaset razy, również w tytule, a musi − tylko dwa razy i to zapewne przez 
niedopatrzenie. Czyżby sformułowanie powinny w tytule tego rozporządzenia miało znaczyć, że 
jest ono li tylko zbiorem pobożnych życzeń i zaleceń? Nie wolno nam, Drogi Witku, mącić 
w umysłach polskich elektryków, nie mamy prawa tego czynić. Do tego służą organy wyspecja-
lizowane, jak Centralne Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP. 

 

                                                 
1 Podobnie jest w innych językach, np. angielskie czasowniki shall oraz should inaczej tłumaczy się w tekście 

postanowień normy, a inaczej w tekście instrukcji obsługi pralki bądź w tekście literackim albo publicystycznym. 
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a) b) 

 

 
§ 2.1.  W przypadkach wyjątkowo uzasadnionych ważnymi 
względami gospodarczymi dopuszczalne są odstępstwa od 
przepisów za zgodą: 
1) Ministra Energetyki, jeżeli w przepisie użyto określenia 

„należy”, „nie należy”, „powinno być” lub nie powinno być”, 
2) ministerstwa, sprawującego nadzór nad jednostką, dla której 

buduje się lub przebudowuje urządzenia, w porozumieniu z 
Ministerstwem Energetyki, jeżeli w przepisie użyto 
określenia „zaleca się”, „nie zaleca się”, „jest wskazane”, 
„nie jest wskazane”, 
2. Jeżeli w przepisach użyto określenia „musi być”, „nie 

wolno” lub zakazuje się”, odstępstwo jest niedopuszczalne. 
 

Rys. 5. Sposoby definiowania nakazu w przepisach: a) w normie PNE/10 z roku 1932[13];  
b) w Zarządzeniu ME z roku 1956 [14] wprowadzającym PBUE 

 
Polski Komitet Terminologii Elektryki (PKTE), utworzony w roku 1970 w miejsce wielce 

zasłużonej i bardzo aktywnej Centralnej Komisji Słownictwa Elektrycznego, dawniej − pod prze-
wodnictwem prof. Mariana Mazura i doc. Bohdana Walentynowicza − inicjował działalność 
licznych gremiów, co owocowało otwartymi dyskusjami o sprawach słownictwa i licznymi publi-
kacjami w czasopismach. Od kilkunastu lat słychać tylko o nieśmiałych samotniczych poczyna-
niach przewodniczącego, prof. Krystyna Pawluka, ukrytego w wieży z kości słoniowej. Na dłuższą 
metę grozi to uwiądem wszelkiej działalności terminologicznej w polskiej elektryce, bo pozostali 
w rozsypce już tylko nieliczni starsi panowie biegli w tym rzemiośle i pozostali bez uczniów. 

Kiedy wziąłem do ręki firmowany przez Profesora Wielojęzyczny słownik terminologiczny 
elektryki [8], broszurę z płytą kompaktową (CD), zdumiałem się widząc zaledwie dwóch autorów. 
Sięgnąłem na półkę po stary Słownik elektryczny rosyjsko-polski (40 000 terminów) pod redakcją 
prof. M. Mazura [27]. Na pierwszych jego stronach są wymienione nazwiska 34 autorów oraz 80 
opiniodawców. Są wśród nich tuzy polskiej elektrotechniki: profesorowie L. Berson, S. Bladowski, 
W. Findeisen, J. Groszkowski, B. Konorski, S. Kończykowski, S. Lebson, I. Malecki, 
T. Oleszyński, W. Rotkiewicz, T. Schwarz, B. Sochor, T. Stępniewski, S. Szpor, W. Szumilin. 
Równie liczne i znamienite zespoły figurują w innych słownikach elektrycznych (angielsko-
polskim, niemiecko-polskim). Tak liczne i doborowe zespoły są konieczne, bo trafność przekładu 
terminów technicznych z wąskiej dziedziny elektrotechniki może ocenić tylko ktoś, kto bieżąco 
czyta obcojęzyczne teksty fachowe pisane przez native writerów. 

Przy przeglądaniu słownika okazało się, że dwóch autorów mogło wystarczyć, bo nie jest to 
dzieło oryginalne, lecz prezentacja terminów wybranych według klucza, który na próżno starałem 
się zrozumieć, z kilku części IEV − Międzynarodowego Słownika Elektrotechnicznego IEC. 
Ogólnodostępna wersja internetowa IEV (Elektropedia) podaje brzmienie niektórych terminów 
nawet w dwunastu językach. Podaje też dla każdego terminu angielską i francuską definicję 
realnoznaczeniową, tzn. wyjaśniającą znaczenie hasła bez odwoływania się do jego budowy 
słowotwórczej. Autorzy zapewniają, że uwzględnili jeszcze nie ustanowione, choć już praktycznie 
opracowane, zmiany i uzupełnienia do kilku norm IEC, które ze względu na bardzo długi czas 
opracowania istnieją na razie tylko w postaci projektów. Czyżby aktualnością swego słownika [8] 
zamierzali konkurować z internetową wersją IEV [33], która może być aktualizowana w dowolnej 
chwili? 

Polskie wydanie [8] zawiera osiem wersji językowych terminów oraz ich angielskie i polskie 
definicje, przy czym Autorzy przystosowali tekst niektórych definicji do polskiej tradycji nauczania 
elektrotechniki, czyniąc je bardziej zrozumiałymi i akceptowalnymi bez naruszania ich istotnych 
treści [8]. Domyślam się, że − poza najnowszą angielską i ew. francuską wersją definicji − wzięli za 
podstawę polskie definicje z różnych norm terminologicznych [20, 21, 22, 23], ale jeśli tak było, to 
z przykrością stwierdzam, że wielu definicjom to „przystosowanie” zaszkodziło.  

Kwestię definicji Autorzy komentują obszerniej: Definicja terminologiczna zawiera 
najważniejsze cechy danego pojęcia, wystarczające do odróżnienia go od innych pojęć, lecz nieko-
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niecznie wszystkie jego cechy, które są zwyczajowo podawane w podręcznikach z danej dziedziny 
wiedzy. Nie sposób w krótkiej definicji zawrzeć treść rozdziału podręcznika, nie ma potrzeby tego 
czynić i nie ma potrzeby tego wyjaśniać, natomiast niepokojące jest jedno z kolejnych wyjaśnień: 
Jeżeli w definicji nie można było podać istotnych szczegółów dotyczących omawianego pojęcia, 
dodano odpowiednią uwagę (lub uwagi) wyjaśniającą lub komentującą samą definicję. Co znaczy 
nie można było? Jeżeli definicja nie jest jednoznaczną charakterystyką przedmiotu (zjawiska) 
podającą zespół cech jemu wyłącznie właściwych, to ta definicja jest błędna i należy ją zmienić, 
poprawić, a nie komentować. 

I tu docieram do sedna mojej opinii o wielojęzycznym słowniku terminologicznym elektryki 
[8] wydanym przez SEP w roku 2008. Jeżeli to wydawnictwo ma tylko powtarzać zawartość IEV, 
uzupełnioną o polskie definicje terminów, to jego użyteczność nijak się ma do włożonego nakładu 
pracy i do oczekiwań. Czuję ogromny dyskomfort widząc Przewodniczącego PKTE w roli 
notariusza czy poręczyciela wybryków terminologicznych nagminnie dokonywanych w niektórych 
komitetach technicznych PKN przez osoby być może kompetentne w elektryce, ale nie w termino-
logii ani szerzej − w polszczyźnie.  

Ze zdumieniem czytałem wywody Przewodniczącego PKTE w niedawno opublikowanym 
artykule [9], przyzwalające na lekceważenie zasady stałości terminów: Przy tłumaczeniu normy 
prawie zawsze okazuje się, że niektóre polskie terminy nie zostały optymalnie wybrane, albo że 
szybko rozwijający się dany dział elektryki podsuwa autorom tłumaczenia terminy odpowiedniejsze. 
Po pierwsze, przy tłumaczeniu większości norm wszystkie lub prawie wszystkie występujące 
pojęcia od dawna mają polskie nazwy, co najwyżej tłumacze ich nie znają. Potrzeba tworzenia 
nowych terminów zdarza się nie tak często. Po drugie, język jest naszą wspólną własnością i jakim 
prawem pojedyncze osoby, bez należytego przygotowania językoznawczego, wyprzedają czy 
niszczą wspólny dorobek albo narzucają nam odrażające neologizmy? Kto ma strzec przestrzegania 
zasady rodzimości słownictwa, jak nie Stowarzyszenie Elektryków Polskich? 

Nie zawsze tak było. Przypomnijmy sobie treść apelu zjazdu założycielskiego SEP o uzgad-
nianie każdej propozycji nowego terminu elektrotechnicznego z CKSE. Doradzałbym więcej poko-
ry wobec użytkowników języka i ich przyzwyczajeń, a także − wobec oporu materii, który już 
niejednego reformatora ośmieszył albo i zniszczył. Tworzenie potworków językowych jest ulubio-
nym zajęciem nierozumnych biurokratów, zastępującym użyteczną pracę. Ostatnio MEN zamierza 
wizytatorów szkolnych zamienić na ewaluatorów, aby im uzmysłowić, że mają nie tylko zwiedzać 
szkoły, ale i oceniać je; wieści to coś najgorszego. Swego czasu degrengoladę usług pocztowych 
poprzedziło zastąpienie listonosza doręczycielem. Każdy taki absurd da się uzasadnić, na pozór 
logicznie, w słownictwie technicznym też. 

Są, niestety, ewidentne błędy w oryginale IEV [33] i tych również nie powinniśmy akceptować 
ani potwierdzać. Utrwalaniem błędów i nonsensów terminologicznych wielu od dawna gorliwie się 
zajmuje, a od PKTE oczekiwałbym działań odwrotnych − przeciwdziałania psuciu polskiego 
słownictwa elektrotechnicznego. 

Rozumiem, że polscy Autorzy słownika [8] nie czują się uprawnieni do korygowania brzmie-
nia terminów obcojęzycznych ani oryginalnych definicji zawartych w IEV, ale w razie napotkania 
oczywistych błędów powinni je sygnalizować w swoim słowniku, choćby w postaci przypisu czy 
uwagi. Tym bardziej powinni sygnalizować, a w rażących przypadkach piętnować, niewłaściwe, 
błędne polskie wersje terminów, które przez niedbalstwo strony polskiej przedostały się do IEV. 
Wszelkie takie błędy i niedociągnięcia dotyczące terminów i ich definicji powinni nie tylko 
wskazywać, lecz uruchamiać mechanizmy naprawcze, powinni natychmiast rozpoczynać detoksy-
kację, zanim kolejne wirusy zarazy językowej zalęgną się na dobre. 

Przez kilkadziesiąt lat, aż do roku 2008 w słowniku IEV, a za nim w normach IEC oraz EN, 
utrzymywano bzdurną definicję tak ważnego terminu (826-11-19) jak prąd różnicowy (residual 
current IΔ − vector sum of the instantaneous values of the current…) i powtarzano w uczonych 
rozprawkach nonsens oczywisty dla bardziej rozgarniętego studenta elektrotechniki: sumę wekto-
rową wartości chwilowych prądu. 
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Jeżeli będziemy bezkrytycznie przyjmować treść normy terminologicznej, to może łącznie 
z popełnionymi w niej błędami drukarskimi. Omsknęła się ręka składaczowi i w tekście normy PN-
IEC 60050-441:2003 zamiast rozłącznik gazowydmuchowy wydrukowano rozłącznik gazowy 
dmuchowy (441-1413). Chochlik na tyle złośliwy, że niektórzy nie zorientowali się i posłusznie 
zaakceptowali „zmianę terminu”. 

Pozycja IEV 731-02-02 [33], nieuwzględniona w słowniku [8], dotyczy światłowodu 
jednomodowego, który w różnych językach nazywa się poprawnie: singlemode fibre (en), fibre 
optique unimodale lub fibre optique monomode (fr), Einmodenfaser lub Monomodefaser (de), fibra 
monomodo (es). Jednakże Elektropedia [33] nadal (styczeń 2011 r.) podaje polski odpowiednik: 
światłowód wielomodowy. Czy mamy akceptować ten złośliwy chochlik drukarski albo rezultat 
czyjegoś niedbalstwa i nazywać wielomodowymi światłowody jednomodowe? 

Ambitne opracowanie słownikowe nie powinno ograniczać się do utrwalania nieporządku 
terminologicznego, lecz powinno porządkować systemy terminologiczne, którymi się zajmuje 
kompleksowo czy chociażby fragmentarycznie. Autorzy słownika [8] zmarnowali szansę uładzenia 
chociażby niektórych od dawna zaniedbanych rodzin wyrazów oraz choćby wybranych grup 
terminów bliskoznacznych. Oto parę przykładów. 

 

odchylenie oraz odchyłka: odchylenie (07-01-03), IEV 351-21-04, odchylenie czasu synchro-
nicznego (06-34-23), IEV 603-04-13, odchyłka częstotliwości (06-31-10). IEV 604-01-06, 
odchyłka napięcia (06-31-21), IEV 604-01-17 

Termin odchyłka (tolerancyjna) jest stosowany od niepamiętnych czasów do tolerowania 
liczbowego wymiarów na rysunkach. Może odnosić się również do tolerancji kształtu i położenia, 
jest nawet odchyłomierz − przyrząd do jej mierzenia. Pozostawmy ten termin mechanikom. Od 50 
lat czytam, piszę i wykładam o odchyleniach napięcia oraz odchyleniach częstotliwości i nadal 
będę to czynił niezależnie od chybionych ustaleń słownikowych. We wszystkich językach obcych 
ujętych w słowniku [8] przytoczone wyżej cztery terminy mają ten sam rzeczownik podstawowy: 
deviation (en), écart (fr), Abweichung (de), отклонение (ru), desviación (es), scarto (it), avvikelse 
(sv). Tak samo powinno być w języku polskim. 

 

przebicie (03-03-15, IEV 121-13-15 i 06-35-13, IEV 604-03-38) oraz przeskok (06-35-14, IEV 
604-03-38 oraz 06-35-15, IEV 604-03-38) 

W IEV przebicie występuje ponadto w czterech pozycjach nieuwzględnionych w słowniku [8]: 
212-01-29, 212-01-38, 471-01-14, 531-13-11. Występują niepotrzebnie, bo potrzeby nazewnicze 
zaspokajają dwa pojęcia i odpowiadające im dwa terminy zdefiniowane identycznie bądź podobnie, 
jak dwadzieścia lat temu w słowniku [31]: 
 w znaczeniu (06-35-13): przebicie − wyładowanie elektryczne zupełne w izolacji nie rege-

nerującej się (urządzenia lub aparatu elektrycznego), na ogół prowadzące do trwałego uszkodze-
nia tej izolacji; puncture (en), perforation (fr), Durchschlag (de), прoбой (ru), 

 w znaczeniu (06-35-13): przeskok − wyładowanie elektryczne zupełne w izolacji samorege-
nerującej się, nie wywołujące bezpośrednio trwałego uszkodzenia izolacji (urządzenia lub 
aparatu elektrycznego); flashover (en), contournement (fr), Überschlag (de), перекрытие (ru). 

 

Wielokrotne definicje w słowniku IEV [33], a następnie w słowniku SEP [8] mają przyczyny 
następujące. Pojęcie przebicia w znaczeniu (03-03-15) jest na dobrą sprawę identyczne z pojęciem 
wyładowania zupełnego (06-35-12). To drugie kładzie nacisk na zjawisko fizyczne, pierwsze − na 
jego skutek, obejmuje przebicie sensu stricto oraz przeskok. Bez pierwszego można się obyć 
mówiąc i pisząc przebicie lub przeskok. Z kolei podwójna definicja przeskoku i sugerowanie 
potrzeby dwóch różnych, choć pokrewnych pojęć wywodzi się tylko z tradycji terminologii 
angielskiej (i to w wersji amerykańskiej). Dualizm: flashover (a disruptive discharge around or 
over the surface of a solid or liquid insulator) oraz sparkover (a disruptive discharge between 
electrodes of a measuring gap, such as a sphere gap or oil testing gap) ma długą tradycję [26], ale 
nie przyjął się w innych głównych językach światowych. Inni nie odczuwali potrzeby tak 
subtelnego rozróżniania bliskoznacznych, niemal identycznych pojęć. Odpowiedniki terminów (06-
35-14 i 06-35-15) będące w powszechnym obiegu brzmią jednakowo we wszystkich innych 
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językach ujętych w słowniku. Wprawdzie nie do końca wynika to ze słownika [8], bo błędne są w 
nim odpowiedniki francuski i rosyjski. Podany odpowiednik francuski amorçage jest terminem tak 
ogólnym, by nie powiedzieć ogólnikowym, że ma w technice dziesiątki znaczeń, a w elektryce co 
najmniej kilkanaście, również w IEV [33]. Oznacza: zapłon, inicjowanie jakiegokolwiek 
wyładowania elektrycznego (zapłon wyładowczego źródła światła, łuku spawalniczego itd.), 
wzbudzanie maszyny, rozpalanie pieca, uzbrajanie urządzenia itd. Poprawną francuską nazwą 
przeskoku (powierzchniowego) jest contournement, a nie amorçage. Poprawną nazwą rosyjską jest 
перекрытие, a nie прoбой. 

Zamieszanie potęguje kolejny termin: uszkodzenie izolacji (06-35-11), IEV 604-03-37, 
któremu Autorzy słownika [8] wybrali takie brzmienie, aby nieco złagodzić przerażenie czytelni-
ków, bo w wersji internetowej [33] odpowiednikiem polskim jest przebicie izolacji, w skrócie: 
przebicie. Kolejna trochę inna definicja i inne niektóre odpowiedniki obcojęzyczne. Gdyby ktoś 
próbował narysować zakresy znaczeniowe wymienionych pięciu pojęć i terminów bliskoznacznych 
w poszczególnych wersjach językowych i próbował znaleźć w tym jakąkolwiek logikę − konieczną 
przy przystępowaniu do redagowania słowników przekładowych − to po paru tygodniach żmudnej 
bezowocnej pracy znalazłby się w szpitalu psychiatrycznym. 
 

przepięcie (05-04-26), IEV 151-15-27 oraz przepięcie (w sieci) (06-35-19), IEV 604-03-09 
Czyżby należało oczekiwać kolejnych „terminów” i ich definicji: przepięcie w instalacji 

elektroenergetycznej, przepięcie w instalacji telekomunikacyjnej, przepięcie w obwodzie sterow-
niczym, przepięcie w… Trzeba tak zdefiniować przepięcie (napięcie o wartości szczytowej 
większej niż wartość szczytowa największego dopuszczalnego napięcia roboczego), aby definicja 
wystarczała w każdym użyciu tego terminu. Jest więcej takich haseł w słowniku [8], które na dobrą 
sprawę nie są terminami technicznymi, lecz w pełni zrozumiałymi bez definicji nazwami złożonymi 
z dwóch terminów, np.: spadek napięcia w linii (06-31-22), zwarcie na linii (06-36-21). 
 

Definicje terminów technicznych w takim słowniku powinny być wzorowe pod względem 
merytorycznym i językowym, powinny być poprawne, zrozumiałe, zwięzłe i zarazem wyczer-
pujące. Tych wymagań wiele definicji nie spełnia, np. zawiła definicja terminu (06-35-09). 
W definicjach pojawiają się błędne terminy techniczne, niezgodne z zaleceniami w innych 
pozycjach IEV. Na przykład w definicji terminu migotanie światła (06-31-32), IEV 161-08-13, 
spectral distribution przetłumaczono błędnie jako rozkład spektralny. Polskim odpowiednikiem 
w pozycji IEV 845-01-17 [32, 33] jest rozkład widmowy, termin od dawna rozpowszechniony 
w normach (np. PN-64/E-01005) i słownikach terminologicznych [29], niekiedy skracany do 
postaci widmo. Autorzy wielu definicji przeoczyli, że ad hoc utworzone połączenie wyrazowe może 
się okazać terminem technicznym o nieoczekiwanym znaczeniu (np. 06-01-11, 06-36-15), 
zniekształcającym sens definicji, a to już katastrofa. 

Są błędy we frazeologii. W polszczyźnie obowiązuje wskaźnik frazeologiczny z wyjątkiem, 
a nie za wyjątkiem (rusycyzm, kalka за исключением), np. w definicji terminu (05-03-55). Obowią-
zuje: przy pomocy kogoś, ale za pomocą czegoś [34], np. w definicji terminu (06-36-31). Razi 
sformułowanie zaistnienie stosunkowo dużej impedancji (06-36-07), rażą zbędne słowa wnoszące 
szum informacyjny, np.: doziemienie − powstanie przypadkowej ścieżki przewodzącej między 
przewodem będącym pod napięciem a ziemią (06-36-06). Są błędy interpunkcyjne, zwłaszcza 
w użyciu przecinka; na przykład w wielu miejscach jest przecinek przed spójnikiem lub użytym 
w zdaniu jednokrotnie.  

Nie potrafię szczegółowo wskazać powody niedociągnięć oprogramowania wersji 
elektronicznej słownika [8]. Jestem zwykłym użytkownikiem produktów informatycznych, w tym 
słowników. Słownik [8] wypada blado chociażby w porównaniu ze słownikami, którymi posługuję 
się na co dzień: Elektropedią [33] i Portalem PWN, czyli zestawem słowników poprawnościowych 
języka polskiego. Na przykład po znalezieniu w skorowidzu żądanego hasła można je odnaleźć 
dopiero po trzykrotnym wyklikanym przeskoku, po czym nie można jednym kliknięciem powrócić 
do tego samego miejsca w skorowidzu. Nie ma funkcji wyszukaj żądane hasło w całym słowniku. 
Łatwo się zniechęcić. 
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4. Wielojęzyczny słownik terminologiczny elektryki − Uwagi szczegółowe  
Rzetelna szczegółowa recenzja słownika wymagałaby nakładu pracy porównywalnego 

z nakładem pracy na jego opracowanie. Nie podjąłem tego trudu z różnych powodów. Przeglądałem 
kolejne hasła i zatrzymywałem się tylko wtedy, gdy dostrzegałem termin bądź definicję wywo-
łujące grymas bólu. 

 
zjawisko bliskości (03-03-19), IEV 121-13-19 

Wyjątkowo chybiony pomysł terminologiczny i to dotyczący kwestii, z którą student elektro-
techniki spotyka się na początku studiów i miałby odtąd opisywać nazwą skradzioną z podręcz-
ników psychologii. A przecież chodzi nie o zjawisko (fakt, zdarzenie) bliskości przewodów, lecz 
o efekt (skutek) zbytniego ich zbliżenia. Chodzi o skutek nadmiernego zbliżenia przewodów, które 
z konieczności mają być, a nawet muszą być ułożone blisko siebie, czyli musimy je zbliżyć do 
siebie. Najbardziej logiczna polska nazwa jest znana od dawna: efekt zbliżenia. Wiem, że nie 
należy nadużywać nazwy efekt, ze względu na jej wieloznaczność, ale obca mi jest „efektofobia” 
słownika [8], w którym nie wystąpiła ona ani razu. W leksykonie [30] jest 15 haseł rozpoczy-
nających się od rzeczownika efekt. Ten człon występuje we wszystkich obcojęzycznych odpo-
wiednikach terminu efekt zbliżenia: proximity effect (en), effet de proximité (fr), efecto de 
proximidad (es), effetto di promissita (it), närverkan = när-verkan (sv), эффект близости (ru), 
efeito de proximidade (pt), közelségi hatás (hu). Jako odpowiednik niemiecki IEV podaje 
Proximity-Effekt pisany z dywizem, ale w niemieckiej literaturze technicznej dominuje 
Proximityeffekt pisany łącznie, jak w starszej wersji IEV [32], oraz Naheffekt. Trzeba być 
zadufanym w sobie, by zlekceważyć wspólny w tylu językach człon efekt tego terminu!  

A jak tłumaczyć proximity, można sprawdzić choćby w pozycji IEV 441-14-51: proximity 
switch. Odpowiednik polski brzmi łącznik zbliżeniowy, a nie łącznik bliskości. Różne wersje 
terminu z członem zbliżenie przez 60 ostatnich lat występowały w podręcznikach na temat 
cieplnych i elektrodynamicznych skutków prądów zwarciowych oraz podręczników o urządzeniach 
i/lub stacjach elektroenergetycznych: wpływ zbliżenia (R. Kurdziel; H. Markiewicz; A. Kanicki, 
J. Kozłowski), zbliżenie szyn (Praca zbiorowa: Projektowanie stacji elektroenergetycznych 
wysokiego napięcia. WNT, Warszawa 1969), efekt zbliżenia (Z. Trzaska − Wiad. Elektrot. 
12/2009). Przy projektowaniu szyn z tego tytułu wprowadza się poprawkę we wzorach na siły 
elektrodynamiczne przy zwarciach: elektrodynamiczny współczynnik zbliżenia (H. Markiewicz, 
K. Wołkowiński: Urządzenia elektroenergetyczne. WNT, Warszawa 1972, 1975, 1980), 
współczynnik uwzględniający zbliżenie szyn (PN-72/E-05025; Poradnik inżyniera elektryka, tom 
IV, WNT, 1975). 

Niech pomysłodawca publicznie wyjaśni, dlaczego termin zjawisko bliskości jest znacznie 
lepszy, trafniejszy, bardziej logiczny niż termin efekt zbliżenia. Gdyby był tylko równie dobry − 
a jestem głęboko przekonany, że tak nie jest − to zmieniać go nie wolno. Jeżeli natomiast 
pomysłodawca zechce wyjaśniać, że jest tylko trochę gorszy, to za morderstwo z premedytacją 
należałoby go dożywotnio pozbawić jakiegokolwiek wpływu na terminologię. 

 
zasada superpozycji (04-05-12), IEV 131-15-12 

Poprawnym rosyjskim odpowiednikiem jest принцип наложения, a nie метод наложения 
(metoda superpozycji). W większości języków odróżnia się zasadę superpozycji od metod 
obliczania obwodów elektrycznych, które w całości bądź w części tę zasadę wykorzystują. Jest tak 
również w języku rosyjskim, o czym świadczy cytat z rosyjskiego podręcznika: Данный метод 
основан на принципе наложения (суперпозиции), который… 

 
punkt gwiazdowy (04-06-20), IEV 141-02-10 oraz punkt neutralny (04-06-21), IEV 141-02-11 

Starannie wyrażający się elektrycy od dawna mają dylemat, jak poprawnie pisać i mówić: 
punkt gwiazdowy czy punkt neutralny. Widocznie nie są to synonimy, skoro są odmiennie 
definiowane. Zatem są to tylko nazwy bliskoznaczne. Czym się kierować przy doborze terminu: 
napięciem znamionowym urządzenia (niskie czy wysokie), a może rodzajem urządzenia? 



 22

Dochodziło do takich absurdów, że połączone w gwiazdę uzwojenia transformatora miały 
obowiązkowo punkt gwiazdowy, ale kiedy się pisało o zasilaniu sieci przez tenże transformator, to 
punkt gwiazdowy stawał się punktem neutralnym.  

A co wynika z definicji w omawianym słowniku [8]? Punkt neutralny (04-06-21) nazywa się 
neutralny we wszystkich przytoczonych wersjach językowych. Z punktem gwiazdowym (04-06-20) 
jest już gorzej; w językach niemieckim i włoskim jest punkt gwiazdowy (Sternpunkt, centrostella), 
we francuskim, hiszpańskim, portugalskim, szwedzkim i rosyjskim jest nadal punkt neutralny 
(point neutre, punto neutro, ponto neutro, neutralpunkt, нейтральная точка), a tylko w języku 
angielskim podano obie wersje (star point, neutral point). To na czym polega międzynarodowe 
ujednolicenie nazewnictwa? 

Definicje precyzują, że punkt gwiazdowy (04-06-20) jest to wspólny punkt elementu wielo-
fazowego połączonego w gwiazdę [8]. Mniej wtajemniczonym warto uświadomić, że układ wielo-
fazowy rozpoczyna się od układu dwufazowego i wobec tego gwiazda − od gwiazdy dwuramiennej, 
jak w wierszu wypominanym noblistce1. Z kolei punkt neutralny (04-06-21) jest to punkt gwiazdo-
wy przeznaczony do połączenia z przewodem neutralnym [8], czyli jest to wspólny punkt elementu 
wielofazowego połączonego w gwiazdę przeznaczony do połączenia z przewodem neutralnym. 
Francuzi, Hiszpanie, Portugalczycy, Szwedzi i Rosjanie mają określenia homonimiczne 
z niejasnych powodów. Polacy muszą pamiętać, aby zmieniać nazwę tego punktu po przyłączeniu 
lub po odłączeniu przewodu neutralnego. 

To bynajmniej nie koniec wątpliwości. W IEV, część 826: „Instalacje elektryczne”, do którego 
słownik [8] ma kiedyś dotrzeć, jest odmienna definicja (IEV 826-14-05): punkt neutralny jest to 
wspólny punkt układu wielofazowego połączonego w gwiazdę albo uziemiony punkt środkowy 
układu jednofazowego. Nazwa nie jest już uwarunkowana wyprowadzeniem przewodu neutralnego, 
natomiast jest uwarunkowana − tylko w przypadku układu jednofazowego − uziemieniem punktu, 
o który chodzi. Temat co najmniej na magisterium, ale jak go objaśnić prostemu elektrykowi nie 
narażając się na drwiny? 

 
przewód linii wielofazowej, przewód liniowy (04-06-27), IEV 141-03-27, termin niezalecany 
przewód fazowy  

Definicja wyjaśnia, że chodzi o jeden z przewodów linii wielofazowej przeznaczony do 
prowadzenia jednego z prądów elektrycznych wielofazowego układu prądów. W “Słowie 
wstępnym” Autorzy odradzają mówić i pisać, że prąd płynie, bo to niepoprawne semantycznie. 
Okazuje się, że prąd jest prowadzony (04-06-27) albo prąd jest przenoszony (05-02-25), albo 
wreszcie prąd jest wiedziony (05-04-54). Tyz piknie powiedziałby stary góral, a ja pytam, czy te 
trzy wyrażenia są poprawne semantycznie, a jeśli tak, to które jest najbardziej poprawne i wobec 
tego − zalecane? 

Pierwszy z terminów (przewód linii wielofazowej) jest nietrafny, nie spełnia zasady logicz-
ności, bo linia wielofazowa może zawierać również przewód neutralny N (w Ameryce Północnej 
również w liniach wysokiego napięcia) albo ochronno-neutralny PEN. W terminie przewód liniowy 
widzę tylko jedną zaletę: na rysunkach te przewody mają oznaczenie L (L1, L2, L3). Ciekawe, że 
terminu line conductor nie było w IEV jeszcze w roku 1992 [32], chociaż występował znacznie 
wcześniej w amerykańskim słowniku [26], ale w nieco innym znaczeniu2. Tylko Niemcy nie dali 
się oszwabić i pozostawili Außenleiter, termin stary jak elektryka, który niemal równie dawno 
przejęli Polacy jako przewód skrajny, a Rosjanie jako крайний провод. Przewodem skrajnym jest 
każdy przewód linii prądu przemiennego jedno- bądź wielofazowej oraz linii prądu stałego, 
oznaczany na rysunkach literą L (L1, L2, L3, L+, L−), czyli pasuje, jak ulał, do oznaczeń 
literowych. Komu to przeszkadzało? 

W dziale IEV 195 (Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa) ponownie występuje przewód 
liniowy (IEV 195-02-08), oczywiście nieco inaczej zdefiniowany: przewód będący pod napięciem 
                                                 
1 http://agabum.republika.pl/szymborska.shtml 
2 A line conductor is one of the wires or cables carrying electric current, supported by poles, towers or other structures, 

but not including vertical or lateral connecting wires [26]. 
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w czasie normalnej pracy, zdolny do przesyłu lub rozdziału energii elektrycznej, nie będący 
przewodem neutralnym ani przewodem środkowym. Nie ma już synonimu przewód linii 
wielofazowej, bo tutaj przewód liniowy odnosi się również do układów prądu stałego (L+, L−), 
wobec czego są wymienione aż dwa terminy niezalecane: przewód fazowy (w układzie prądu 
przemiennego) i przewód biegunowy (w układzie prądu stałego). Wersja terminu uprzednio podana 
na pierwszym miejscu (przewód linii wielofazowej) tutaj jest niedopuszczalna, ale również w tym 
miejscu, jak ulał, pasowałby termin przewód skrajny.  

Dlaczego nie pozostawić, jak w wersji niemieckiej, terminu przewód skrajny? Jeżeli to 
niemożliwe, to widzę takie wyjście ratunkowe: pozostawić przewód liniowy w znaczeniu dotych-
czasowego przewodu skrajnego i usunąć wersję przewód linii wielofazowej.  

 
prąd przewodu neutralnego (04-06-30), IEV 141-03-05 

To nie jest termin techniczny, bo ta nazwa nie wymaga definicji. Przytoczona definicja nie jest 
poprawna, bo jest zawężona do linii wielofazowej. Złośliwy błąd drukarski sprawił, że odpowiednik 
rosyjski (ток нулевого привода) znaczy: prąd napędu neutralnego. Powinno być: провода, a nie 
привода. 

 
elektryczny (05-01-02), IEV 151-11-03; (05-01-03), IEV 151-11-05 oraz elektrotechniczny (05-
01-08), IEV 151-11-12 

W pierwszym użyciu przymiotnik elektryczny (05-01-02) charakteryzuje obiekt − z definicji 
[8] − zawierający, wytwarzający, pochodzący od elektryczności lub dzięki niej działający, czyli [34] 
właściwy elektryczności, odnoszący się do elektryczności albo poruszany, zasilany elektrycznością, 
przewodzący prąd elektryczny (energia elektryczna, lampa elektryczna, silnik elektryczny, 
instalacja elektryczna, przewód elektryczny, wielkość elektryczna).  

W drugim użyciu przymiotnik elektryczny (05-01-03) charakteryzuje obiekt − z definicji [8] − 
dotyczący elektryki, ale nie mający ani właściwości, ani charakterystyk elektrycznych. Po co 
mnożyć homonimy i przypisywać przymiotnikowi elektryczny nowy zakres znaczeniowy? Tę rolę 
doskonale spełnia przymiotnik utworzony od rzeczownika elektrotechnika, brzmi elektrotechniczny 
(05-01-08) i służy właśnie do roli przypisanej wyżej pojęciu (05-01-03): przemysł elektro-
techniczny, szkolnictwo elektrotechniczne, piśmiennictwo elektrotechniczne, poradnik elektro-
techniczny, Przegląd Elektrotechniczny, Elektrotechniczny Portal Handlowy. Kalkujemy dziwolągi 
terminologiczne nie dostrzegając wzorców godnych naśladowania. Jak się nazywa IEV, który 
zainspirował niniejszy tekst? International Electrotechnical (a nie Electrical) Vocabulary! Na 
starym “Słowniku elektrycznym rosyjsko-polskim” [27] jest też tytuł rosyjski: „Русско-польский 
электротехнический (a nie электрический) словарь”. Czołowymi europejskimi uczelniami 
kształcącymi elektryków są: francuska École Nationale Supérieure d’Électricité (a nie Électrique) 
oraz rosyjski Санкт-Петербургский Электротехнический (a nie Электрический) Универ-
ситет. 

 
wartość znamionowa (05-01-26), IEV 151-16-08 oraz wartość nominalna (05-01-27), IEV 151-
16-09 

W słowniku [8] definicje obu terminów brzmią następująco: 
 Wartość znamionowa (05-01-26) − wartość wielkości, używana do celów specyfikacji, 

odpowiadająca określonemu zbiorowi warunków pracy dla podzespołu, urządzenia, wyposażenia 
lub układu. 

 Wartość nominalna (05-01-27) − wartość wielkości, używana do nazwania i identyfikacji 
podzespołu, urządzenia, wyposażenia lub układu. Uwaga 1 − Wartość nominalna jest zazwyczaj 
wartością zaokrągloną. 

Te definicje nie są zrozumiałe nawet dla osób zajmujących się normalizacją, o czym już wyżej 
pisałem, i wymagają doprecyzowania. Na domiar złego są jeszcze inne definicje wartości znamio-
nowej w IEV, o czym również wspomniałem. Są też w IEV zdefiniowane określenia pochodne, np. 
w części 446: „Przekaźniki elektryczne” − (446-12-08) wartość znamionowa wielkości zasilającej: 
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rated value of an energizing quantity − that value of an energizing quantity which is assigned either 
by the standard or the manufacturer, for a specified condition. Wszystkie te definicje powinny być 
wzajemnie spójne.  

 
kontakt elektryczny (05-02-03), IEV 151-12-03 

Chodzi o pojęcie z IEV, część 151: „Urządzenia elektryczne i magnetyczne”, a nie o zetknięcie 
się w instalacji dwóch żył przewodów o uszkodzonej izolacji. To szatański pomysł zastąpienia 
poprawnego rodzimego terminu, od lat ugruntowanego w polskim piśmiennictwie (profesorowie S. 
Dzierzbicki, E. Walczuk, Z. Ciok i inni) oraz w normie terminologicznej [18] i różnych słownikach. 
Poprawna polska nazwa to styczność [30], styczność elektryczna [28] albo styczność styków [18, 
31], czyli stan zestyku powstający wówczas, gdy styki tworzące ten zestyk stykają się umożliwiając 
przepływ prądu elektrycznego. I tak powinien być ten termin zdefiniowany, bo nie jest poprawna 
przytoczona w słowniku [8] definicja IEV: stan dwóch części przewodzących, które stykają się 
z sobą w sposób zamierzony lub przypadkowy i które tworzą pojedynczą, ciągłą drogę przewo-
dzącą. Dlaczego stan dwóch części, skoro decyduje stan miejsca ich styczności? Dlaczego części 
przewodzących, a nie styków? Zbędny jest opis układu zupełnego zdarzeń słowami w sposób 
zamierzony lub przypadkowy; takimi dodatkami, nie wnoszącymi żadnej informacji, można 
wydłużyć i zagmatwać każdą definicję. Dlaczego pojedynczą, skoro miejsc rzeczywistej styczności 
styków, oglądanych w odpowiednim powiększeniu, może być wiele? No i czy droga przewodząca 
może być nieciągła czyli nieprzewodząca? 

 
wyłącznik (05-02-23), IEV 151-12-23 

W wersji angielskiej IEV 151-12-23 [33] jest definicja: (on-off) switch − switch for 
alternatively closing and opening one or more electric circuits, a w wersji polskiej [8] jest: 
wyłącznik − łącznik przeznaczony do przemiennego zamykania i otwierania jednego lub wielu 
obwodów elektrycznych. Tak to w Polsce nazywają dyletanci, a dla elektryków wyłącznik jest 
w pierwszym rzędzie łącznikiem zabezpieczeniowym zdolnym wyłączać prądy zwarciowe. 
Z punktu widzenia możliwości wykonywania w obwodzie prostych bądź złożonych kombinacji 
łączeniowych łączniki dzielą się [18, 31, 36] na połączniki (tylko załączają i wyłączają tory 
prądowe) oraz przełączniki (przełączają tory prądowe, umożliwiają różne kombinacje przełączeń). 
Definicji (05-02-23) odpowiada termin połącznik.  

Cały trud włożony w opracowanie słownika pójdzie na marne, skoro nie uwzględnia się w nim 
licznych homonimów i niby-homonimów z części IEV na razie nieobjętych słownikiem [8]. 
Z rozważanym tu terminem IEV 151-12-23 jest tożsamy termin IEV 441-14-01 [33]: switching 
device − a device designed to make or break the current in one or more electric circuits, któremu 
przypisano polski odpowiednik: łącznik (elektryczny). Definicje obu terminów, sformułowane 
innymi słowami, mają treść identyczną. Trzeba wysprzątać tę stajnię Augiasza z owoców radosnej 
twórczości różnych komitetów technicznych IEC oraz PKN. 

Z kolei ze względu na zdolność łączenia (zdolność załączania i wyłączania prądu) − co 
również w dalszych wywodach będzie ważne − łączniki dzielą się [18, 31, 36] na: 
 odłączniki − łączniki o zdolności łączenia praktycznie równej zeru, pomijalnie małej 

w porównaniu z prądem znamionowym ciągłym; 
 rozłączniki − łączniki zdolne do załączenia i wyłączania prądów roboczych, w tym prądów 

przeciążeniowych, o wartości nieprzekraczającej 10-krotnej wartości prądu znamionowego 
ciągłego; 

 wyłączniki − łączniki zdolne do załączenia i wyłączania prądów roboczych oraz prądów 
zwarciowych, o wartości przekraczającej 10-krotną wartość prądu znamionowego ciągłego. 

 
odłącznik (05-02-24), IEV 441-14-05 

W wersji angielskiej [33] jest: disconnector − a mechanical switching device which provides, 
in the open position, an isolating distance in accordance with specified requirements. W wersji 
polskiej według definicji [8] jest to: wyłącznik mechaniczny zapewniający, w pozycji otwarcia, 
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widoczny odstęp izolacyjny zgodny z określonymi wymaganiami. Definicja wymaga gruntownego 
przeredagowania. Co słowo, to błąd. I to w słowniku poprawnościowym! Z objaśnień zamiesz-
czonych nieco wyżej wynika, że odłącznik żadną miarą nie jest wyłącznikiem, ale oczywiście jest 
łącznikiem. Jest łącznikiem mechanizmowym [18, 21, 31, 33] a nie mechanicznym. W położeniu 
otwarcia, a nie w pozycji otwarcia [18, 31]; wszak łączniki miewają wskaźnik położenia (IEV 605-
03-05, termin polski), a nie wskaźnik pozycji. Odstęp izolacyjny w polskiej definicji wziął się nie 
z tłumaczenia, ale z kalkowania angielskiego isolating distance. Odstęp izolacyjny to po angielsku 
clearance, co w słowniku [8] można sprawdzić w pozycji (06-35-03). Natomiast w pozycji IEV 
441-17-35 znajdujemy termin, o który tu chodzi i jego definicję: isolating distance (of a pole of 
a mechanical switching device) − the clearance between open contacts meeting the safety 
requirements specified for disconnectors. Odpowiada mu polski termin [33]: przerwa biegunowa 
bezpieczna (bieguna łącznika mechanizmowego), wprowadzony dawno temu [21, 31]. Ani 
w definicji angielskiej, ani francuskiej IEV [32, 33] nie ma wymagania, że „odstęp izolacyjny” czy 
przerwa biegunowa bezpieczna powinny być widoczne; trudno dociec skąd ten błędny zapis 
w polskiej wersji definicji [8]. 

Sprawa ma szerszy aspekt, bo odłączników niskonapięciowych od lat się nie produkuje, 
a średnionapięciowych się unika. Jest to możliwe, bo produkuje się rozłączniki i wyłączniki 
spełniające dodatkowo wymagania stawiane odłącznikom. Takie aparaty nazywa się odpowiednio 
rozłącznikami izolacyjnymi i wyłącznikami izolacyjnymi. W położeniu otwarcia powinny one 
zapewniać przerwę biegunową bezpieczną, co oznacza określone wymagania, nie tylko odnośnie do 
długości tej przerwy. Wymaga to uwzględnienia w dalszych częściach słownika odpowiednich 
terminów i definicji. 

 
wyłącznik mocy (05-02-25), IEV 441-14-20 

Ten termin jest potworkiem utworzonym po to, by różnił się od błędnego terminu (05-02-23). 
Zrodził się na tych samych fałszywych przesłankach, jak bezpiecznik mocy, co wyjaśniłem 
wcześniej, omawiając zasadę międzynarodowości. Poprawny termin (05-02-25) to po prostu 
wyłącznik. Podana w słowniku [8] definicja brzmi: Samoczynny wyłącznik mechaniczny zdolny do 
włączania, przenoszenia i wyłączania prądów w warunkach normalnej pracy obwodu 
elektrycznego, jak również w specyficznych stanach awaryjnych, jak na przykład podczas zwarć. 
Błędne i/lub zbędne wyrazy są podkreślone. Znacznie lepsza definicja jest w normie 
terminologicznej PN-IEC 60050-441:2003 [21]: wyłącznik − łącznik mechanizmowy zdolny do 
załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy obwodu, a także do 
załączania, przewodzenia przez określony czas i wyłączania prądów w określonych nienormalnych 
warunkach pracy obwodu, na przykład podczas zwarcia. Porównanie tych definicji i wielu innych, 
podobnie zestawionych nieco wcześniejszych i teraz forsowanych par terminów i ich definicji, 
wykazuje, że w Polsce mamy do czynienia nie z ewolucją, a z postępującą dysewolucją 
terminologii, tzn. z partaczeniem tego, co wcześniej udało się w miarę zgrabnie zbudować. 
Wyłącznikami mocy − czego pomysłodawcy może nie dostrzegli − byłyby również, zaledwie 
dwukrotnie większe od pudełka zapałek, wyłączniki nadprądowe instalacyjne w mieszkaniach oraz, 
kilkukrotnie mniejsze od pudełka zapałek, wykonania specjalne wyłączników nadprądowych 
instalacyjnych (np. w samolotach) i odbiornikowych. Terminologia powinna być spójna: wobec 
tego babunia przyuczona, aby po „krótkim spięciu” podnieść dźwigienkę wyłącznika mocy, 
powinna się nazywać dyspozytorem mocy. 

 
kabel, przewód izolowany (05-02-40), IEV 151-12-38 

Tego terminu ani jego definicji nie sposób kompetentnie oceniać w oderwaniu od 
pozostających poza słownikiem [8]: homonimu (IEV 461-06-01) i całej rodziny terminów 
pochodnych i pokrewnych. Rokowania są złe. Tautologiczna1 definicja [8] rozpoczynająca się od 

                                                 
1 Wyrażenie tautologiczne (tautologia) albo pleonastyczne (pleonazm) − zdanie lub wyrażenie powtarzające niepo-

trzebnie to, co już w wypowiedzi było zawarte, np. cofnąć się do tyłu, kontynuować dalej, „masło maślane”. 
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słów: przewód izolowany jest to zespół złożony z jednego lub wielu przewodów… nic dobrego nie 
wróży. Jest pokusa kalkowania obcych terminów i naśladowania semantyki obcej polszczyźnie. 
Zostawmy termin kabel dla przewodu izolowanego przystosowanego do układania w ziemi i w wo-
dzie dzięki wyposażeniu go w powłokę. 

 
osłona (05-02-43), IEV 151-12-41 

To samo pojęcie z tą samą, choć nieco inaczej zredagowaną definicją, występuje w dziale IEV 
„Przewody” w pozycji 461-05-03 i ma tam właściwy polski odpowiednik: powłoka. W obu 
definicjach brakuje podkreślenia, że powłoka jest szczelną warstwą ochronną zapobiegającą 
wnikaniu wilgoci do wnętrza przewodu lub kabla. Tak są definiowane od ponad 60 lat sheath bądź 
cable sheath [26] (en), Mantel bądź Kabelmantel (de) czy gaine bądź gaine de câble (fr). 

Od dziesięcioleci przewody miewały i miewają takie warstwy ochronne, jak obwój, odzież, 
oplot, oponę, osłonę, pancerz, płaszcz, powłokę. Każdy z tych terminów coś znaczy i niech 
debiutanci nie przestawiają słów i znaczeń. Skoro co tydzień z uwagą słuchają Biblii sprzed paru 
tysięcy lat, to siadając do prac terminologicznych niech z uwagą przeczytają 8-stronicową normę 
sprzed niespełna 50 lat (PN-61/E-01002 Przewody elektryczne − Nazwy i określenia).  

 
obudowa (05-03-08), IEV 151-13-08 

Błędny odpowiednik rosyjski: покрытие, co oznacza powłokę ochronną galwaniczną, 
lakierową bądź inną o małej grubości albo otulinę. Poprawny termin rosyjski: оболочка jest 
w Elektropedii [33]. 

 
szczelina powietrzna (05-03-23), IEV 151-14-05 

Nieścisły odpowiednik rosyjski: зазор (szczelina). Poprawny: воздушный зазор [33]. 
 

zwora magnetyczna, zwora (05-03-42), IEV 151-14-12 
Definicja w słowniku [8] brzmi dosłownie: zwora magnetyczna − element z magnetyka 

o znacznej przenikalności magnetycznej, nakładane na bieguny magnesu trwałego w celu ochrony 
przed niepożądanym rozmagnesowaniem lub w celu zmniejszenia jego pola zewnętrznego. Ciekaw 
jestem, jak teraz nazwiemy ruchomą część elektromagnesu wykonawczego. Zdaje się, że wybitnym 
elektrykom umknęło to, co dostrzegali autorzy starego leksykonu ogólnotechnicznego [30] 
definiując dwa następujące terminy: 
 zwora elektromagnesu − element z materiału magnetycznego tak umieszczony, że może się 

przesuwać pod magnetycznym działaniem elektromagnesu, 
 zwora magnesu trwałego − element z materiału magnetycznego, który umieszcza się naprzeciw 

końców magnesu w celu zmniejszenia reluktancji i zachowania magnetyzacji. 
Ten drugi termin odpowiada znaczeniu hasła (05-03-42), którego definicja wymaga korekty 

gramatycznej. W wersji internetowej IEV 151-14-12 [33] odpowiednik rosyjski ma poprawne 
brzmienie: якорь постоянного магнита. Odpowiednik niemiecki powinien mieć takie brzmienie, 
jakie ma w piśmiennictwie niemieckim: Dauermagnetanker, a nie Magnet-Anker ani Anker. 

 
przetężenie (05-04-27), IEV 151-15-28 

To poprawny polski termin, jeszcze sprzed II wojny światowej (rys. 4), ale nadal wielu uważa 
go za innowację i zwalcza. Przetężenie po rosyjsku nazywa się сверхток [33], a nie ток пере-
грузки (prąd przeciążeniowy) [8]. Na terminie przeciążenie poślizgnęli się tłumacze Departamentu 
Stanu USA. Podczas spotkania 6 marca 2009 r. w Genewie Hilary Clinton podarowała szefowi 
MSZ Rosji Sergiuszowi Ławrowowi przycisk z napisem RESET, co było aluzją do propozycji 
wiceprezydenta Joe Bidena, zresetowania stosunków między obydwoma krajami. Jednakże rosyjski 
napis zamiast PEREZAGRUZKA (перезагрузка − reset) brzmiał wyjątkowo niefortunnie: 
PEREGRUZKA (перегрузка − przeciążenie). Miejmy nadzieję, że lepsi tłumacze obsługują  
„gorącą linię” Biały Dom − Kreml. 
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Rys. 6. Przycisk dokumentujący kompetencje 
czołówki tłumaczy amerykańskich 

 
prąd upływu (05-04-46), IEV 151-15-49 oraz prąd upływowy IEV 826-11-20 

To samo pojęcie występuje w dwóch różnych częściach IEV, zdefiniowane nieco inaczej 
i z nieco innym polskim odpowiednikiem. Należałoby pozostawić tylko wersję terminu z przydaw-
ką przymiotnikową prąd upływowy. Tak należy postępować, jeżeli to tylko możliwe: prąd roboczy, 
prąd przeciążeniowy, prąd zwarciowy, a nie: prąd roboty, prąd przeciążenia, prąd zwarcia. 

 
sieć prądu przemiennego (06-01-04), IEV 601-01-03 

Tak literalnie brzmi ten termin we wszystkich językach uwzględnionych w słowniku [8], 
z wyjątkiem odpowiednika francuskiego: réseau à tension alternative (sieć napięcia przemiennego). 
Aliści już francuskie tytuły norm IEC przekonują, że ta konwencja nie jest respektowana. Na przy-
kład wieloarkuszowa norma 609091 ma francuski tytuł Calcul des courants de court-circuit dans les 
réseaux triphasés à courant alternatif, a nie …à tension alternative. We francuskim piśmiennictwie 
technicznym obie wersje są równouprawnione, wobec tego nic nie stoi na przeszkodzie, by 
francuski odpowiednik nie wyróżniał się. 

 
przekształcanie energii elektrycznej (06-01-08), IEV 601-01-07 oraz transformacja energii 
elektrycznej (06-01-09), IEV 601-01-08 

W porównaniu z normą terminologiczną z roku 1992 [23] zmieniono definicje obu terminów. 
Zmiana drugiej (06-01-09) jest chybiona, bo dodając ostatnie trzy słowa: transformacja energii 
elektrycznej − przenoszenie energii elektrycznej za pomocą transformatora energetycznego celem 
zmiany napięcia z zakresu pojęciowego wyeliminowano przypadki użycia transformatora 
energetycznego (oddzielającego, separacyjnego) o przekładni 1:1, co się czyni w celu oddzielenia 
galwanicznego dwóch sieci, instalacji lub obwodów o tym samym napięciu nominalnym. 

 
przesyłanie energii elektrycznej (06-01-10), IEV 601-01-09 oraz rozdzielanie energii 
elektrycznej (06-01-11), IEV 601-01-10 

Przesyłanie oraz rozdzielanie są to terminy ogólnotechniczne, bo dotyczą nie tylko energii 
elektrycznej, ale również gazu oraz paliw płynnych, wody, sygnałów i lepiej, aby były jednakowe 
we wszystkich zastosowaniach, co wymaga porozumienia specjalistów różnych branż. Do niedawna 
w piśmiennictwie i w normalizacji [23] dominowała postać skrócona przesył oraz rozdział energii 
elektrycznej, przesył wody i przesył sygnałów. Od kilku lat częściej spotyka się postać przesyłanie 
oraz rozdzielanie i miejmy nadzieję, że to nie przypadek ani przejściowy kaprys. 

Nie jest poprawna w słowniku [8] definicja (06-01-10): przesyłanie energii elektrycznej − 
przesyłanie dużej ilości energii elektrycznej z obszarów jej wytwarzania do obszarów użytkowania. 
Zaczyna się od grzechu tautologii: przesyłanie jest to przesyłanie; poprawnym [34] określeniem 
byłby transport energii. Po drugie, zwrot dużej ilości energii odruchowo nasuwa pytanie, jaka jest 
dolna granica, ile mega- czy terawatogodzin. W oryginale jest: in bulk (en), massif (fr), co 
odpowiada polskiemu hurtem, a to z kolei można [34] oddać słowami: w dużej ilości. 
W Elektropedii [33] ta energia pochodzi z elektrowni: from generating stations (en), a nie 
z obszarów jej wytwarzania. W zgodzie z oryginałem i z logiką definicja powinna zatem brzmieć 

                                                 
1 Odpowiednik polski: PN-EN 60909 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. 
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następująco: przesyłanie energii elektrycznej − transport energii elektrycznej w dużej ilości 
z elektrowni do obszarów jej użytkowania. 

W słowniku [8] błędna jest definicja (06-01-11): rozdzielanie energii elektrycznej − 
przesyłanie energii elektrycznej na określonym obszarze jej użytkowania do poszczególnych 
odbiorców. Autorzy przeoczyli, że użyli w definicji terminu przesyłanie energii elektrycznej tuż 
przedtem zdefiniowanego (06-01-10), który wobec tego można zastąpić jego definicją, a wtedy 
dochodzi się do absurdu. Rozdzielanie energii elektrycznej jest to po prostu dostarczanie energii 
elektrycznej odbiorcom na ograniczonym obszarze.  

System terminologiczny powinien być spójny. Mamy operatora systemu przesyłowego, a nie 
systemu transmisyjnego. To dlaczego nie mamy operatora systemu rozdzielczego, lecz akceptujemy 
udziwnioną nazwę: operator systemu dystrybucyjnego.  

 
moc zwarciowa (06-02-23), IEV 601-01-14 

Nie jest poprawna definicja: moc zwarciowa − iloczyn prądu zwarciowego w określonym 
punkcie sieci elektroenergetycznej i umownego napięcia, najczęściej napięcia roboczego. We 
wspomnianym iloczynie brakuje jednego czynnika: współczynnika skojarzenia ( 3  w układzie 
trójfazowym). Dwoma pozostałymi powinny być: prąd zwarciowy początkowy i napięcie 
nominalne sieci. Napięcie robocze (06-02-06), IEV 601-01-22 jest to wartość napięcia 
w normalnych warunkach pracy sieci w określonej chwili i miejscu. Gdyby je przyjąć za podstawę, 
wtedy nieustannie zmieniałaby się wartość mocy zwarciowej, a dla celów eksploatacji i planowania 
rozbudowy sieci trzeba podać jedną wartość. 

 
linia elektroenergetyczna napowietrzna, linia napowietrzna (06-03-04), IEV 601-03-04 

Według polskiej definicji jest to linia elektroenergetyczna, której przewody są zawieszone nad 
ziemią za pomocą izolatorów i odpowiednich konstrukcji wsporczych. Do definicji dodano Uwagę: 
Linie napowietrzne mogą być wykonane przy użyciu przewodów izolowanych. Po pierwsze, uwaga 
jest przypięta ni w pięć, ni w dziewięć, bo tę samą informację dałyby dodatkowe trzy słowa 
w definicji: przewody gołe lub izolowane. Po drugie, okazuje się, że linia napowietrzna, 
o przewodach izolowanych zawieszanych bez użycia izolatorów, nie jest linią napowietrzną. A to 
dlatego, że tłumacz przegapił w definicji angielskiej jedno małe słowo generally (zazwyczaj, naj-
częściej): …generally by means of insulators… 

 
wskaźnik niezgodności (06-24-09), IEV 605-03-05 

Błędny termin i błędna definicja, w dodatku źle skoordynowane z następnym terminem (06-
24-10), również w niektórych innych językach. Ten wskaźnik − stosownie do sytuacji − sygnalizuje 
zgodność albo niezgodność położenia łącznika ze wskazaniem wskaźnika, wobec tego nazwa jest 
nielogiczna. Dodajmy, że w wersji internetowej IEV [33] na pierwszym miejscu figuruje aktualnie 
polska nazwa: wskaźnik położenia łącznika, identyczna ze szwedzką lägesvisare (läges-visare, 
dosłownie: położenia wskaźnik). Definicja rozpoczynająca się od słów: wskaźnik z przełącz-
nikiem… sugeruje, że przełącznik jest częścią wskaźnika, a jest przecież odwrotnie, co najlepiej 
podkreślają pierwsze słowa definicji francuskiej (indicateur, associé à un commutateur). Element, 
o który chodzi, po polsku nazywa się kwitownik i to od niepamiętnych czasów [30, 31]. To termin 
tak popularny, że wszedł do ogólnego Słownika języka polskiego [34] objaśniony w sposób 
zrozumiały dla laika: kwitownik − element kontroli automatycznej (zdalnej) podający informację 
o położeniu wyłącznika, odłącznika, stycznika itp. w danym układzie elektrycznym, montowany na 
tablicy sygnalizacyjnej. Zamiast się cieszyć, że termin jest akceptowany przez językoznawców 
i trafił do słownika poprawnej polszczyzny, jakiś maniak próbuje go wyprzeć, bo niczym detektyw 
chytrze wyśledził w słowniku, co znaczy discrepancy (en), chociaż drugiego członu nazwy (switch) 
już nie dostrzegł. Niemcy, jak zwykle, nie dali się oszwabić, zachowali człon Quittier- 
(Quittierschalter), który mają niemal od stu lat. 
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sterownik ze wskaźnikiem niezgodności (06-24-10), IEV 605-03-06 
Błędny termin i błędna definicja. Poprawna nazwa to sterownik kwitujący.  
 

punkt wspólnego powiązania z siecią publiczną PWP (06-31-02), IEV 161-07-15 
Według definicji [8] jest to punkt w systemie elektroenergetycznym, najbliższy elektrycznie do 

danego punktu odbioru, w którym inne odbiory są, lub mogą być dołączone. W żadnej innej wersji 
językowej terminu nie ma dodatku „z siecią publiczną” i słusznie, bo problem dotyczy jako żywo 
również sieci wewnętrznej zakładu przemysłowego, statku, platformy wiertniczej itp. W interne-
towym IEV [33] jest tylko Uwaga 2 o treści: NOTE 2 – In some applications, the term “point of 
common coupling” is restricted to public networks. Zawężenie definicji do sieci publicznej spotyka 
się w niektórych normach, np. grupy 61000 dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, 
jeśli ma to uzasadnienie merytoryczne. Polska definicja jest poza tym źle zredagowana. Pojawia się 
niezamierzona sugestia, że inne odbiory są, lub mogą być dołączone w „danym punkcie odbioru”. 
Wystarczy w zdaniu przestawić dwa słowa, by wyszedł nonsens, jak w policyjnym protokole: zabił 
żonę siekierą, z którą miał troje dzieci (zamiast: zabił siekierą żonę, z którą miał troje dzieci). 
Ponadto zamiast o systemie elektroenergetycznym lepiej pisać o sieci elektroenergetycznej, trzeba 
usunąć przecinek przed „lub” i skorygować błędną frazeologię najbliższy do…. Przecież koszula 
bliższa ciału, a nie koszula bliższa do ciała. 

 
impedancja systemu zasilania (06-31-03), IEV 161-07-16 

Definicja brzmi dosłownie: impedancja systemu zasilającego widziana z punkt wspólnego 
powiązania z siecią publiczną. Termin, taki sam we wszystkich językach, może wprowadzać 
w błąd, jeśli ktoś go odniesie również do obliczania warunków zwarciowych w innym miejscu niż 
punkt wspólnego powiązania. Termin został wprowadzony w części 161 IEV dla celów analizy 
wzajemnego oddziaływania odbiorów i odbiorców. Zgodnie z zasadą logiczności i trafności terminu 
powinien on brzmieć: impedancja wspólnego toru zasilania. 

 
zmiana napięcia (06-31-20), IEV 161-08-01 oraz wahania napięcia (06-31-23), IEV 604-01-19 

Definicje są następujące: zmiana napięcia − wahania wartości skutecznej lub szczytowej 
napięcia w danym punkcie systemu elektroenergetycznego między dwoma poziomami. Wahania 
napięcia − ciąg zmian napięcia lub ciągła zmiana wartości skutecznej napięcia. 

Okazuje się, że zmiana napięcia jest terminem technicznym, czyli nazwą niezrozumiałą bez 
podania definicji. Podana definicja (06-31-20) głosi, że zmiana (l.poj.) napięcia to wahania 
(l.mnoga) wartości skutecznej lub szczytowej napięcia…, z kolei wahania napięcia (06-31-23) 
według polskiej definicji to ciąg zmian napięcia lub ciągła zmiana wartości skutecznej napięcia. Po 
pierwsze, taki sposób formułowania definicji nazywa się „błędnym kołem w definiowaniu” [24]; to 
jeden z przejawów tautologii. Tej wady nie mają angielskie wersje obu definicji w oryginale IEV. 
Po drugie, skąd w wersji polskiej wzięła się pozbawiona sensu ciągła zmiana wartości skutecznej 
napięcia, nie mająca nic wspólnego z wahaniami napięcia? Oryginalna definicja IEV [32, 33] 
zawsze mówiła i nadal mówi o cyklicznej zmianie obwiedni przebiegu napięcia (cyclical variation 
of the voltage envelope). 

 
krótkoterminowy wskaźnik migotania Pst (06-31-33), IEV 161-08-18 

W słowniku IEV [33] występują dwa pokrewne terminy podrzędne: short-term flicker 
indicator (IEV 161-08-18) oraz long-term flicker indicator (IEV 161-08-19). Ten drugi został 
pominięty w słowniku [8]. Wbrew zasadzie systematyczności w IEV nie zdefiniowano pojęcia 
nadrzędnego flicker indicator.  

W prowadzonych od 40 lat wykładach na temat jakości energii − w miarę rozwoju piśmien-
nictwa i normalizacji − używałem początkowo określeń krótkotrwała/długotrwała dawka migota-
nia, a w późniejszych latach krótkotrwała/długotrwała uciążliwość migotania jako odpowiednika 
terminu long-term… oraz short-term flicker severity występującego w literaturze anglojęzycznej. 
Takie terminy spełniają zasadę logiczności, sugerują co znaczą.  
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Krótkoterminowy wskaźnik migotania to książkowy przykład błędnie utworzonego terminu. 
Przymiotnik krótkoterminowy ma w polszczyźnie [34] jedno znaczenie: taki, którego termin 
przypada w niedługim czasie, a przecież nie o to tu chodzi. I od razu przestrzegam przed pochopną 
„korektą” terminu na krótkotrwały wskaźnik migotania, bo to nie „wskaźnik” jest krótkotrwały ani 
krótkoterminowy. Kiedy terminologom poszukującym właściwej nazwy brakuje wyobraźni, wtedy 
desperacko sięgają po słowa-wytrychy, takie jak: współczynnik, wskaźnik, indeks, stopa, ale 
zapominają, że one także mają określone znaczenie. Rzeczownik wskaźnik ma wiele znaczeń 
(urządzenie wskazujące coś, oznaka czegoś, indykator w analizie miareczkowej), ale jako wielkość 
wyrażona liczbowo − jak w omawianej definicji − oznacza [30, 34] liczbę charakterystyczną 
określającą stosunek dwóch wielkości, np.: wskaźnik dynamiczny samochodu, wskaźnik 
elastyczności silnika, wskaźnik gazonośności, wskaźnik lepkości, wskaźnik ładowności pojazdu, 
wskaźnik zużycia energii, wskaźnik zabudowy terenu. Innymi słowy − ani krótkoterminowy, ani 
wskaźnik. 

 
migotanie napięcia (06-31-34), IEV 604-01-26 

Polski termin jest bezsensowny, bo jego członem podstawowym jest migotanie, a nie napięcie 
czy wahania napięcia wywołujące migotanie światła. Wystarczy spojrzeć na literalne tłumaczenie 
odpowiedników obcojęzycznych: 
 wahanie napięcia wywołujące migotanie − flickerverursachende Spannungsschwankung (de), 

flimmerorsakande spänningsvariation (sv),  
 zakres napięcia migotania − flicker voltage range (en),  
 napięcie migotania (w znaczeniu przebieg napięcia wywołujący migotanie) − tension de papillo-

tement (fr), tensão de tremulação (pt),  
 szybkie wahania napięcia − fluctuaciones rápidas de tension (es). 

Polska nazwa nie przystaje do żadnej z tych wersji. Pierwsza wersja terminu, czterowyrazowa 
po polsku, a dwuwyrazowa po niemiecku i po szwedzku, jest zarazem jego definicją. A skoro 
termin naukowy nie wymaga definicji, to nie jest terminem. Ponadto wprowadzenie dwóch 
podobnie brzmiących terminów: migotanie światła oraz migotanie napięcia sprzyja błędnym 
interpretacjom. W słowniku [8] brzydka wpadka zdarzyła się już przy kolejnym terminie: miernik 
migotania napięcia. 

 
miernik migotania napięcia (06-31-35), IEV 604-01-28 oraz IEV 161-08-14 

To kuriozum, które Julian Tuwim włączyłby do swego panopticum „Cicer cum caule” (groch 
z kapustą). Ten termin występuje w dwóch częściach IEV: „Kompatybilność elektromagnetyczna” 
(pozycja 161-08-14) oraz „Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej. 
Eksploatacja” (pozycja 604-01-28). Obie definicje angielskie są identyczne, a we wszystkich 
językach przeważa nazwa flickermeter bądź jej odmiana właściwa danemu językowi: flickermètre 
(fr), Flickermeter (de, sv), flickérmetro (es), flickermetro (it), flickerímetro (pt), czyli miernik 
migotania światła. Mimo to w Elektropedii [33] są dwa różne polskie odpowiedniki: miernik 
napięcia migotania (IEV 604-01-28) oraz miernik migotania (IEV 161-08-14) co wraz z nazwą 
podaną w słowniku [8]: miernik migotania napięcia daje trzy różne polskie nazwy tego samego 
przyrządu w aktualnym słowniku IEV [33] i jego polskiej „ściągawce”. Pytam najgłośniej jak 
można: czy leci z nami pilot? 

Ten bałagan jest rezultatem wprowadzenia nierozumnej polskiej nazwy migotanie napięcia 
(06-31-34). Każdy flickermeter zawiera filtr o charakterystyce widmowej odwzorowującej 
fizjologię oka, jego wrażliwość na migotanie światła. Wskazanie miernika świadczy o uciążliwości 
migotania światła. Jest to zatem miernik odpowiednio zdefiniowanej uciążliwości migotania 
światła, a nie miernik jakiegoś migotania napięcia, które jest bzdurnym polskim wymysłem. 
Dobrze byłoby pamiętać coś z pierwszego wykładu metrologii: każdy miernik mierzy to, co daje się 
zmierzyć, czyli jakąś ściśle określoną wielkość fizyczną bądź wiele takich wielkości, a nie 
zjawisko.  
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statyzm regulacji prędkości obrotowej turbozespołu σ (06-34-18), IEV 603-04-08 
Definicja brzmi [8] następująco: „stosunek względnej zmiany częstotliwości (Δf)/f do 

odpowiadającej jej względnej zmiany mocy (ΔP)/P zespołu generatorowego”. Nie ma w niej 
nawiązania do prędkości obrotowej, która tak wydłużyła nazwę, ani do turbozespołu, a zatem 
definicja nijak ma się do brzmienia terminu. Nie podkreślono, że chodzi o moc czynną, wyekspo-
nowaną w definicji angielskiej i francuskiej [33]. Czy pomysłodawców nowego pięciowyrazowego 
terminu nie zdziwiło, że w innych językach jest on dwuwyrazowy (po pominięciu przyimka i/lub 
przedimka), a nawet tylko jednowyrazowy: maskinstatik (sv)? W polskim piśmiennictwie używano 
dotychczas nazw: statyzm turbozespołu, statyzm regulatora turbiny, a ostatnio coraz częściej: 
nachylenie charakterystyki regulatora turbiny. 

Wypada łącznie zdecydować o brzmieniu terminów dotyczących nachylenia charakterystyk 
regulacji f-P oraz U-Q zespołów wytwórczych i systemu, aby były jednolite. Trzeba też 
rozstrzygnąć, czy utrzymać dotychczasową specyfikę niektórych terminów dotyczących sterowania 
systemem elektroenergetycznym, czy raczej przyjąć nazewnictwo z ogólnej teorii sterowania. 

 
ograniczanie obciążenia (06-34-33), IEV 603-04-33 

To obłąkańczy pomysł. Jedyną poprawną, w pełni logiczną i od dziesięcioleci powszechnie 
przyjętą nazwą jest odciążanie, również w akronimach, np. SCO − samoczynne (pod)często-
tliwościowe odciążanie. Językoznawcy w słownikach [34] tłumaczą, że odciążać znaczy: 
zmniejszać ciężar, zmniejszać nadmierne obciążenie czegoś. Takiego źródłosłowu doszukać się 
można w obcojęzycznych wersjach tego terminu: odciążanie − descargo (es), разгрузка (ru), 
zrzucanie obciążenia − délestage (fr), alleggerimento (it), Abwurf (de), deslastre (es), również w 
znaczeniu zrzucania balastu z balonu (délestage, deslastre) i/lub bomb z samolotu (Abwurf), 
zrzucanie z siebie, pozbywanie się czegoś − shedding (en). Zupełnie inaczej brzmią w tych 
językach terminy zawierające człon ograniczanie bądź ogranicznik, np. ograniczanie prądów 
zwarciowych, ograniczanie przepięć, ograniczanie poziomu zakłóceń, ograniczanie wolności, 
ograniczanie praw rodzicielskich. 

 
napięcie najwyższe urządzenia (06-35-02), IEV 604-03-01 

Zgodnie z nieporadną, przydługą definicją [8] jest to najwyższa wartość skuteczna napięcia 
międzyprzewodowego, dla którego urządzenie jest przewidziane z uwagi na swoją izolację, jak 
również na inne właściwości odnoszące się do tego napięcia określone normami dla tego 
urządzenia. Na wyróżnienie zasługują dwie nazwy obcojęzyczne. Nazwa szwedzka, jako 
najbardziej zwięzła, jednowyrazowa: konstruktionsspänning = konstruktions-spänning, napięcie, na 
które urządzenie zostało zbudowane. Nazwa rosyjska, jako najbardziej trafna, najbardziej logiczna: 
наибольшее допустимое напряжeние оборудования − największe dopuszczalne napięcie 
urządzenia. Od pół wieku używam podobnej nazwy: najwyższe dopuszczalne napięcie robocze. 
Odnosi się ona do urządzeń i wszelkiego innego wyposażenia elektrycznego, a wobec tego człon 
urządzenia jest zbędny, a ponadto podkreśla, że chodzi o napięcie robocze. Polecam. 

 
izolacja urządzenia (06-35-10), IEV 604-03-07 

Definicja [8]: właściwości dielektryczne wszystkich elementów układu izolacyjnego 
określonego urządzenia budzi trzy zastrzeżenia. Izolacja to rzecz materialna, czy właściwości? 
Sformułowanie wszystkich elementów układu izolacyjnego sugeruje, że każdego elementu z osobna. 
A chodzi tu o cały układ izolacyjny urządzenia, ogół elementów izolacyjnych, jak to wyraźnie 
określają oryginalne definicje: the overall insulation of equipment (en), l'ensemble des isolations 
d'un matériel (fr). Imiesłów określonego jest zbędny. 

Autorzy przegapili, ale czytelnicy mają prawo być czujni i zauważyć, że układ izolacyjny 
w definicji (06-35-10) to termin zdefiniowany w pozycji (05-04-39) następująco: układ izolacyjny − 
ogół materiałów i części użytych do izolowania elementów przewodzących urządzenia. Tę definicję 
mają prawo wstawić w miejsce terminu układ izolacyjny w tautologicznej definicji (06-35-10). 
Otrzymują wtedy takie oto wyjaśnienie, że izolacja urządzenia to właściwości dielektryczne 
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wszystkich elementów ogółu materiałów i części użytych do izolowania elementów przewodzących 
urządzenia określonego urządzenia. No i wreszcie wszystko rozumieją.  

A jak powinna brzmieć definicja (06-35-10)? Ano na przykład tak: ogół własności 
charakteryzujących zdolność układu izolacyjnego do spełniania swoich funkcji, tyle, że jest to 
definicja kolejnych terminów synonimicznych (właściwości izolacyjne, izolacja) w pozycji (05-04-
40). O wiele za dużo tych terminów bliskoznacznych, w dodatku definiowanych niejednakowo, za 
to z różnicami sformułowań tak subtelnymi, że nieodgadnionymi. 

 
zwarcie doziemne, zwarcie z ziemią (06-36-05), IEV 195-04-12 oraz doziemienie (06-36-06), 
IEV 195-04-14 

W latach studenckich słyszałem i czytałem, że pierwsze dwa terminy dotyczą sieci o dużym 
prądzie zwarcia doziemnego, a trzeci − sieci o małym prądzie zwarcia doziemnego. W późniejszych 
latach to rozróżnienie stopniowo się zacierało i wszystkie trzy nazwy stosowano zamiennie, czyli 
chaotycznie. Pomyślałem, że stare wraca, kiedy zacząłem czytać pierwszą definicję (06-36-05): 
zwarcie doziemne − zwarcie między przewodem liniowym a ziemią w sieci z punktem neutralnym 
uziemionym bezpośrednio lub w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez impedancję. 
Przestałem cokolwiek rozumieć po przeczytaniu drugiej definicji (06-36-06): doziemienie − 
powstanie przypadkowej ścieżki przewodzącej między przewodem będącym pod napięciem a ziemią. 
Jeżeli te definicje traktować poważnie, to terminem nadrzędnym jest doziemienie (06-36-06), 
a kiedy zdarzy się ono w sieci o punkcie neutralnym uziemionym bezpośrednio lub w sieci 
o punkcie neutralnym uziemionym przez impedancję (małą, dużą, bardzo dużą?), wtedy takie 
doziemienie nazywa się zwarciem doziemnym (06-36-05). Nadal nie wiemy, jak się nazywa takie 
zdarzenie w sieci o punkcie neutralnym izolowanym (lub uziemionym przez dużą impedancję). 
Mam wątpliwości, czy taki był zamiar terminologów, a nawet czy w ogóle mieli jakiś zamiar. 
Obiekty i zjawiska trzeba klasyfikować według jednolitego kryterium, w przeciwnym razie 
otrzymuje się mish-mash. Sprawy nie załatwia uzupełnianie definicji mętnymi uwagami, które 
niczego nie precyzują, a jedynie − tytułem przykładu − niejasno wskazują jedną z możliwości. 
Przydałoby się też wyjaśnienie, przy jakiej szerokości ścieżka przewodząca (06-36-06) zamienia się 
w drogę przewodzącą (05-02-03), jeśli te nazwy traktować poważnie, a nie jako wynik roztarg-
nienia. 

 
zakłócenie (06-36-01), IEV 604-02-01  

Definicja w słowniku [8] brzmi: zakłócenie − nieplanowane zdarzenie lub niesprawność 
urządzenia mogące spowodować jedno lub więcej uszkodzeń tego urządzenia lub innych urządzeń 
współdziałających, a bez zmiany jej koncepcji, ale po korekcie szkolnych błędów, miałaby postać: 
zakłócenie − niesprawność urządzenia lub inne zdarzenie przypadkowe mogące spowodować jedno 
lub więcej uszkodzeń tego urządzenia lub urządzeń współdziałających. Ten sam termin angielski 
fault występuje w części 191 IEV „Pewność działania i jakość serwisu” w pozycji 191-05-01. Ma 
tam inną definicję i inne odpowiedniki w różnych językach, w polskim − niezdatność, a chodzi o 
ewidentne uszkodzenie urządzenia, o jego awarię: Fehlzustand (de), averías (es), avaria (it, pt). 
Wystarczy sprawdzić polski odpowiednik terminu fault w licznych terminach złożonych i ich 
definicjach w słowniku [8], np.: 06-36-21, 06-36-22, 06-36-29, 06-36-30, gdzie jest tłumaczony 
jako zwarcie. Nie wolno po omacku szastać słowami. Przywykłem do prostych pojęć, którymi te 
zdarzenia dają się logicznie i prosto opisać: urządzenie jest niezdatne do pracy albo z powodu jego 
uszkodzenia, albo z powodu oddziałującego nań zakłócenia (okoliczności zewnętrznych sprawiają-
cych, że nieuszkodzone urządzenie nie może pracować, np. przerwy w zasilaniu). Termin 
zakłócenie nie ma intuicyjnego znaczenia uszkodzenia, awarii i przypisywanie mu takiego zakresu 
znaczeniowego jest sprzeczne z zasadą logiczności, zasadą trafności terminu.  

 
zakłócenie trwałe (06-36-09), IEV 604-02-10 

Definicja w słowniku brzmi: zakłócenie trwałe − zakłócenie urządzenia nie pozwalające na 
jego powtórne uruchomienie do pracy bez interwencji obsługi w miejscu zakłócenia. Są w niej rażą-
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ce błędy językowe. Język polski zna [34] związki frazeologiczne: zakłócenie porządku, zakłócenie 
ciszy nocnej, zakłócenia komunikacyjne albo zakłócenia w komunikacji miejskiej, zakłócenia w 
pracy urządzenia, zakłócenia rytmu pracy serca, ale obce mu są połączenia: zakłócenie urządzenia, 
zakłócenie serca. Nie akceptuje też pokracznego tautologicznego zwrotu: uruchomienie do pracy. 
Powtórny to znaczy [34] wykonany po raz wtóry, czyli wykonany po raz drugi, a nie o to tutaj 
chodzi. Słownik języka polskiego [34] podaje na tacy potrzebne tu zwięzłe wyrażenie wznowienie 
pracy zastępujące niepoprawną litanię: jego powtórne uruchomienie do pracy. 

 
zwarcie rezystancyjne (06-36-14), IEV 604-02-15; impedancja w miejscu zwarcia (06-36-15), 
IEV 448-14-11; IEV 603-02-22; impedancja zwarciowa IEV 801-25-19 

Zwarcie rezystancyjne jest to [8] zwarcie, którego rezystancja jest dostatecznie duża…. Ta 
definicja sugeruje, że pojawił się nieznany dotychczas termin rezystancja zwarcia i chciałoby się 
dowiedzieć, co on znaczy. Na próżno by szukać. A może chodzi o nazwę znaną od dawna: 
rezystancja w miejscu zwarcia? Takiego terminu też nie ma, ale jest za to impedancja w miejscu 
zwarcia zdefiniowana w dwóch częściach IEV. Jest to (06-36-15) impedancja, między uszkodzonym 
przewodem liniowym a ziemią lub między uszkodzonymi przewodami liniowymi, w punkcie gdzie 
wystąpiło zwarcie. Hm, impedancja w punkcie! Definicja jest uzupełniona uwagą: Przykładem 
impedancji zwarciowej jest rezystancja łuku, która wprowadza nieobjaśniony w słowniku [8] 
termin: impedancja zwarciowa. Odnajdujemy go wprawdzie w pozycji IEV 801-25-19, jako 
odpowiednik angielskiego short-circuit1 impedance, ale w znaczeniu nie mającym nic wspólnego 
z omawianymi tutaj terminami. Przy redagowaniu słowników i definicji słowa trzeba ważyć 
dokładniej niż składniki leków w aptece. Po głębszym zastanowieniu czytelnik odkrywa swoistą 
logikę wiążącą przytoczone wyżej terminy: zwarcie jest rezystancyjne, jeżeli w miejscu zwarcia 
występuje impedancja, a ta z kolei prawie zawsze jest rezystancją, bo łuk to element nieliniowy, ale 
rezystywny. Mimo to czytelnik nie zaśnie, bo nie dowie się, czym różnią się zakresy znaczeniowe 
dwóch przymiotników: rezystancyjny (06-36-14) i rezystywny (05-04-49). 
 
prąd zwarciowy (06-36-17), IEV 195-05-18 

Termin wyjściowy zwarcie występuje w dwóch pozycjach: (05-02-04), IEV 151-12-04; (06-
36-04), IEV 195-04-11. Trudno pojąć dlaczego, a jeszcze trudniej − dlaczego definicje, meryto-
rycznie jednakowe, różnią się redakcyjnie. Nawet pozornie nieważna różnica sformułowań może 
kiedyś odbić się czkawką. 

Kolejnym terminem bardzo ważnym i nadrzędnym w stosunku do wielu innych − tworzonych 
według różnych kryteriów klasyfikacji − jest prąd zwarciowy, short-circuit current (en), courant de 
court-circuit (fr), Kurzschlussstrom (de), ток короткого замыкания2 (ru). W pozycji (06-36-17) 
słownika błędna jest definicja: prąd zwarciowy − prąd elektryczny w miejscu zwarcia. Źle przetłu-
maczono oryginalne definicje IEV: electric current in a given short circuit (en), courant électrique 
dans un court-circuit déterminé (fr), które znaczą: prąd elektryczny przy zwarciu w określonym 
miejscu. Przy projektowaniu sieci oraz instalacji obliczeniowe miejsce zwarcia wybiera się zależnie 
od celu obliczeń: dobór obciążalności zwarciowej różnych elementów, sprawdzenie wybiorczości 
zabezpieczeń bądź sprawdzenie czułości zabezpieczeń. Każdorazowo otrzymuje się inne wartości 
prądu zwarciowego w obserwowanym miejscu sieci (niekoniecznie w miejscu zwarcia!), a nawet − 
zupełnie inny rozpływ prądów, inne wartości prądów cząstkowych z różnych źródeł bądź 
w różnych drogach równoległych. 

To samo pojęcie występuje w pozycji IEV 603-02-26, nieuwzględnionej w słowniku [8]. Ma 
tam identyczne, jak w pozycji IEV 195-05-18, nazwy we wszystkich językach, z wyjątkiem nazwy 
niemieckiej, ewidentnie błędnej: Teilkurzschlussstrom, czyli prąd zwarciowy cząstkowy 
(częściowy). Ma nieco dłuższą, ale za to bardziej zrozumiałą definicję: prąd zwarciowy w danym 
                                                 
1 W tym miejscu oraz w komentarzach do kolejnych dwóch terminów warto zwrócić uwagę na pisownię terminu short 

circuit: z dywizem (short-circuit), jeśli to zapobiega mylnej interpretacji tekstu (zwłaszcza terminu technicznego), 
a bez dywizu (short circuit), jeżeli takiej potrzeby nie ma. 

2 W pozycji (06-36-17) słownika [8] błędny odpowiednik rosyjski: ток в месте замыкания (prąd w miejscu zwarcia). 
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miejscu sieci występujący w razie zwarcia w innym miejscu tej sieci (the current flowing at a given 
point of a network resulting from a short circuit  at another point of this network).  

Natomiast wspomniany w definicji (06-36-17) termin prąd w miejscu zwarcia występuje 
w pozycji IEV 603-02-28 [32, 33] nieuwzględnionej w słowniku, jako odpowiednik angielskiego 
terminu current in the short circuit (zdefiniowanego: the current flowing through the short circuit), 
francuskiego courant dans le court-circuit i podobnie zbudowanych terminów w pozostałych 
językach z wyjątkiem niepoprawnego terminu niemieckiego: Kurzschlussstrom, który znaczy po 
prostu prąd zwarciowy. 

 
prąd zwarciowy częściowy (06-36-16), IEV 195-05-16 

Prąd zwarciowy cząstkowy (w słowniku: częściowy) jest to jedna ze składowych prądu 
w miejscu zwarcia w obwodzie rozgałęzionym (składowych dopływających z różnych źródeł i/lub 
różnymi gałęziami). Zatem definicja w słowniku [8]: prąd zwarciowy w danym punkcie sieci 
występujący wskutek zwarcia w innym punkcie tej samej sieci nie jest poprawna. W większości 
wersji obcojęzycznych terminu występuje człon cząstkowy (częściowy): partial short-circuit current 
(en), courant partiel de court-circuit (fr), Teilkurzschlussstrom (de), corriente parcial de 
cortocircuito (es), corrente parziale di cortocircuito (it). Niepoprawny jest odpowiednik rosyjski: 
ток короткого замыкания (prąd zwarciowy), bo powinien brzmieć: частичный ток короткого 
замыкания. Niepoprawna jest też wersja szwedzka terminu: felström vid kortslutning. Przedrostek 
fel- oznacza: błędny, uszkodzeniowy, zakłóceniowy (por. szwedzkie odpowiedniki w pozycjach 
IEV 603-02-25 oraz 826-11-11), wobec czego cały termin ma dziwaczny sens: prąd zakłóceniowy 
(uszkodzeniowy) przy zwarciu. Powinno być: delström vid kortslutning (dosłownie: prąd cząstkowy 
przy zwarciu), bo przedrostek del- oznacza cząstkowy (częściowy). 

 
zwarcie na linii (06-36-21), IEV 604-02-17 

Kto wie, co to jest zwarcie i wie, co to jest linia, ten wie, co znaczy wyrażenie zwarcie na linii, 
czy zwarcie w linii. Wyrażenie to nie wymaga definicji, a zatem nie jest terminem technicznym, jest 
nazwą złożoną z dwóch terminów technicznych. Żadnej nowej informacji nie zawiera definicja [8]: 
zwarcie na linii − zwarcie powstałe w mniej lub bardziej dokładnie zlokalizowanym punkcie linii 
elektroenergetycznej ani dodana do niej uwaga: dla celów zabezpieczenia granice linii są zwykle 
określane przez lokalizację przekładników prądowych. Ta polszczyzna przypomniała mi zdarzenie 
sprzed wielu lat, kiedy milicjant przyniósł mi do laboratorium dowody rzeczowe z oględzin miejsca 
pożaru i nie wiedząc, gdzie je położyć, zapytał wytwornie: gdzie to mam zlokalizować?  

Po pierwsze, definicja sugeruje, że zwarcie powstało w punkcie linii wcześniej mniej lub 
bardziej dokładnie zlokalizowanym. Po drugie, całe to sformułowanie jest zbędne. Po trzecie, 
w uwadze chodzi o miejsce zainstalowania przekładników prądowych. Po czwarte, kto lubi wyrazy 
obce, powinien przed użyciem sprawdzić w SJP [34] ich znaczenie. Podobne zastrzeżenia dotyczą 
kolejnego „terminu”: zwarcie na szynach (06-36-22), IEV 604-02-18. 

 
wyłączenie zwarcia (06-36-29), IEV 604-02-28 

Ten termin, odpowiednik angielskiego fault clearance, zdefiniowano [8] następująco: odcięcie 
uszkodzonego elementu od sieci elektroenergetycznej za pomocą automatyki zabezpieczeniowej lub 
ręcznie, tak aby utrzymać lub przywrócić normalne zasilanie. Odcięcie ręcznie kojarzy się 
z siekierą. To kolejna spaprana definicja. Angielskie disconnection należało tu przetłumaczyć nie 
jako odcięcie, lecz jako wyłączenie, czego dowodzą polskie odpowiedniki terminów IEV 604-01-34 
(supply disconnection) oraz IEV 195-04-10, IEV 826-12-18 (automatic disconnection of supply). 
W porównaniu z oryginalnymi definicjami oryginalni Polacy dodali przymiotnik normalne, ale nikt 
nie wie, co oznacza normalne zasilanie ani nienormalne zasilanie, bo takie określenia w IEV nie 
występują. 

 
czas trwania zwarcia (06-36-30), IEV 604-02-29 

Angielską definicję: fault clearance time − the time interval between the occurrence of a fault 
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and the fault clearance przetłumaczono następująco: czas trwania zwarcia − przedział czasu między 
wystąpieniem zwarcia a jego ustąpieniem. Zapomniano, że fault clearance jest terminem 
technicznym zdefiniowanym w pozycji poprzedzającej (06-36-29) i nie można go tłumaczyć 
dowolnie. Jeżeli pamięć terminologa nie sięga nawet sąsiednich pozycji słownika, to już katastrofa. 
 
samoczynne powtórne załączenie; SPZ (06-36-33), IEV 604-02-32 

Jak psuć, to gruntownie i zniekształcony termin objaśniono pokraczną definicją. Poprawne 
brzmienie tego terminu to samoczynne ponowne załączanie i tak od czasu, gdy powstała potrzeba 
używania go, aż po dziś dzień nazywają go i nadal będą nazywać rozumni, wykształceni elektrycy. 
Taka nazwa występuje między innymi: 
 w kolejnych wydaniach Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 
 w kolejnych wydaniach Informatora sieciowego Energoprojektu Kraków, 
 w kolejnych wydaniach Poradnika inżyniera elektryka, 
 w podręcznikach z zakresu zabezpieczeń elektroenergetycznych J. Żydanowicza i innych, 

w podręcznikach z zakresu systemów elektroenergetycznych S. Bernasa i innych autorów, 
 w słowniku IEV z roku 1963 [28], 
 w podręczniku INPE z roku 2008, zeszyt 19 (opracowanie B. Synala i W. Rojewskiego). 

 

Zmiany terminu popaprańcy dopuścili się około roku 1990 [22, 32]. Samoczynne ponowne 
załączanie odbywać się może więcej niż jeden raz i dlatego zmiana przymiotnika na powtórny jest 
błędna. Powtórny znaczy [34] wykonany po raz wtóry, czyli wykonany po raz drugi, czyli dotyczy 
tylko SPZ jednokrotnego. A przecież stosuje się również SPZ dwukrotny i ogólniej − wielokrotny.  
SPZ może się nie powieść i chociażby z tego powodu zmiana formy na dokonaną załączenie jest 
błędna.  

W normie terminologicznej z roku 1999 [22] błędnej wersji terminu towarzyszy definicja 
następująca: automatyczne zamknięcie wyłącznika, który wyłączył uszkodzony fragment sieci po 
czasie pozwalającym na ustąpienie zakłócenia przemijającego. Treść jest bzdurna, bo sugeruje, że 
po czasie pozwalającym na ustąpienie zakłócenia przemijającego wyłącznik wyłączył uszkodzony 
fragment sieci. Jak widać, przy redagowaniu definicji poza innymi kompetencjami przydaje się 
znajomość zasad interpunkcji: dodanie przecinka oddzielającego człon wtrącony (który wyłączył 
uszkodzony fragment sieci) czyni definicję rozsądną: automatyczne zamknięcie wyłącznika, który 
wyłączył uszkodzony fragment sieci, po czasie pozwalającym na ustąpienie zakłócenia 
przemijającego. Dziewięć lat później pojawia się w słowniku [8] bełkotliwa polska definicja będąca 
tłumaczeniem gorszego niż dawniejszy [32] angielskiego oryginału: automatyczne zamknięcie 
wyłącznika związanego z uszkodzoną sekcją sieci elektroenergetycznej po czasie pozwalającym tej 
sekcji na wyjście ze stanu zakłócenia przemijającego. Lepszą zgodność z oryginałem dałaby 
definicja zredagowana ludzkim językiem: samoczynne ponowne zamknięcie wyłącznika, który 
wyłączył uszkodzony fragment sieci, po czasie pozwalającym na ustąpienie zwarcia przemijającego. 

 
SPZ skuteczne (06-36-34), IEV 604-02-35 oraz SPZ nieskuteczne (06-36-35), IEV 604-02-36 

Pierwszy termin został zdefiniowany następująco: SPZ, w wyniku którego zwarcie się nie 
powtórzy, a drugi: SPZ, w wyniku którego zwarcie się powtórzy. Wyrażenie w wyniku oznacza: 
z powodu czegoś, dzięki czemuś. Wobec tego pierwszą definicję można strawić, ale druga jest 
bzdurna. Sugeruje ona, że to z powodu SPZ zwarcie się powtórzy, a już starożytni logicy 
przestrzegali przed rozumowaniem post hoc, ergo propter hoc1, przed wyciąganiem pochopnych 
wniosków ze zwykłego następstwa zjawisk w czasie. W definicji angielskiej jest mowa tylko 
o następstwie (following) zjawisk w czasie: recurrence of the fault following reclosing, czyli nawrót 
(ponowienie się) zwarcia po SPZ albo SPZ, po którym zwarcie ponawia się2.  

5. Wnioski  

                                                 
1 Post hoc, ergo propter hoc – po tym, a więc wskutek tego. 
2 Ponawiać się, ponowić się − rozpoczynać się na nowo, ponownie; powtarzać się [34].  
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Czytelnicy, którzy zdołali uważnie przeczytać wszystkie powyższe uwagi szczegółowe, niech 
zechcą przyjąć moje serdeczne podziękowanie i gratulacje. Dziękuję za to, że moja dwumiesięczna 
praca nie poszła na marne. Winszuję zainteresowania tematem, cierpliwości do czytania 
i dociekliwości w śledzeniu argumentacji, winszuję chęci dotarcia do sedna rzeczy, do prawdy, 
jakakolwiek by ona była. 

Elektryka dbałego o poprawność terminologiczną, o ścisłość wypowiedzi ustnych i pisemnych, 
zawartość słownika [8] przygnębia. Dowodzi ona, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił 
znaczący regres polskiej terminologii elektrotechnicznej i poziomu opracowań terminologicznych. 
Głównym powodem jest niekontrolowana, żywiołowa „twórczość” terminologiczna licznych 
komitetów technicznych PKN. Ogromna większość ich członków nie ma żadnego przygotowania 
i żadnych kompetencji do jakichkolwiek poczynań w zakresie terminologii, a co gorsza – nie 
rozumie ani znaczenia poprawności terminologicznej, ani zasad tworzenia i porządkowania 
terminologii. Bywa gorzej, bo niektórzy mają do terminologii stosunek lekceważący, by nie 
powiedzieć ironiczny. W takie ręce oddano losy polskiego słownictwa elektrotechnicznego. 

Największe szkody powoduje postponowanie od kilkunastu lat zasady stałości i powszech-
ności terminów technicznych. Stosunkowo rzadko naprawdę zachodzi potrzeba utworzenia nowego 
terminu, ta potrzeba ostatnio bywa urojona. Osoba bez przygotowania do pracy nad tekstem, mająca 
przed sobą angielski tekst normy, a w nim termin techniczny, tłumaczy go literalnie (słowo w 
słowo, morfem w morfem), nie dostrzega, bo nie zna, brzmiącego inaczej rodzimego odpowiednika 
polskiego, i tworzy kolejny nowotwór językowy, degenerujący zdrową tkankę polskiego języka 
technicznego. W poprzedzającym rozdziale są na to dziesiątki przykładów. Nie zrozumie tego ten, 
kto nigdy trudnych tekstów nie tłumaczył. Nie zrozumie tego ten, kto nigdy nie przeczytał obcego 
dzieła literatury pięknej w dwóch różnych, ale równie doskonałych tłumaczeniach na język polski 
i nie porównywał ich fragmentów. A to byłoby pouczające doświadczenie dla dzisiejszych norma-
lizatorów z ulgową maturą z języka polskiego. 

Trzeba z tym raz na zawsze skończyć. Kto chciałby zmienić jakiś termin techniczny, powinien 
to na piśmie uzasadnić i przedstawić: 
 brzmienie dotychczasowego terminu i jego synonimów, 
 stopień ich rozpowszechnienia ze wskazaniem norm terminologicznych, leksykonów 

technicznych, podręczników i poradników oraz ich autorów i wydawców, 
 wady dotychczasowych wersji terminu, 
 propozycję nowego brzmienia terminu i jego definicji, 
 uzasadnienie wyższości merytorycznej proponowanego nowego terminu, w porównaniu 

z dotychczasowymi wersjami terminu, jego trafności i poprawności semantycznej. 
PKTE powinien zawczasu przygotować jednolite, kompletne formularze wniosku. Formularz 

powinien być tak pomyślany, aby większość pracy merytorycznej przypadła wnioskodawcy. To na 
nim powinien spoczywać obowiązek dostarczenia argumentów przemawiających za wnioskiem, 
zgodnie z odwieczną zasadą probatio incubit ei, qui dicit1. Po złożeniu wniosku w PKTE powinien 
on być przekazany do zaopiniowania kilku specjalistom biegłym w określonej dziedzinie elektryki 
oraz odznaczającym się wrażliwością językową i tak dobranym − wbrew dzisiejszym regułom 
w polskiej nauce i w stowarzyszeniu − aby opinie były wnikliwe i rzeczowe, a nie grzecznościowe. 
Od ręki ograniczy to lekkomyślne zapędy reformatorskie do nielicznych przypadków naprawdę 
uzasadnionych. Zbliżona procedura powinna dotyczyć propozycji wprowadzenia każdego nowego 
terminu. W dobie komunikacji elektronicznej taką procedurę można sfinalizować przed upływem 
miesiąca.  

Terminologię techniczną tworzą, zmieniają, doskonalą lub psują, ludzie techniki i tylko oni są 
w stanie to robić. Powinni to robić, jak dawniej bywało, tylko wybitni technicy, ale biegli również 
w polszczyźnie oraz w głównych językach obcych i potrafiący korzystać ze wsparcia języko-
znawców, a co najmniej z ich dorobku w postaci słowników poprawnościowych. W ostatnich latach 
przeważa destrukcja terminologii i języka w ogólności i trzeba temu radykalnie przeciwdziałać. 

                                                 
1 Dowód spoczywa na tym, kto twierdzi. 
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Przypominam raz jeszcze apel zjazdu założycielskiego SEP z roku 1919 do profesury, do autorów 
tekstów technicznych, do firm elektrotechnicznych i do władz administracyjnych, aby w razie 
konieczności wprowadzenia nowego terminu z dziedziny elektrotechniki, propozycję jego brzmie-
nia uzgadniać z CKSE SEP.  

Albo za ratowanie naszego słownictwa weźmiemy się i to jak najszybciej, albo czwarte 
rozdroże polskiego słownictwa elektrotechnicznego okaże się rozdrożem ostatnim i potwierdzimy 
słowa, które ponad dwa wieki temu napisał Antoine de Rivarol1: Języki psują się i przemijają, bo 
idą za schyłkiem państwa. Jeżeli sprawy pozostawi się własnemu biegowi i tempo destrukcji się 
utrzyma, to po kilkunastu latach okaże się, że polskie słownictwo techniczne jest w stanie takiego 
rozkładu, że nie nadaje się do ścisłego, jednoznacznego komunikowania się ludzi techniki. Nie 
pozostanie nam nic innego, jak przejść w elektrotechnice na angielski. Albo od razu na chiński. 
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