
Zadania problemowe: 

1. Fizyka - Jak działa radio ? 

2. Czy działania radioamatorów pomagają uczyć się geografii ? 

3. Jak amatorska służba radiokomunikacyjna działa na rzecz 

upamiętnienia ważnych osób, rocznic i wydarzeń ? 

4. Czy radiokomunikacja pomaga doskonalić poprawną polszczyznę ? 

5. Jak radiokomunikacja pomaga doskonalić znajomość języków obcych ? 

6. Jak narzędzia informatyczne ułatwiają działania radioamatorów ? 
Projekt gimnazjalny międzyklasowy , międzyoddziałowy i interdyscyplinarny 

Amatorska radiokomunikacja  
jako wsparcie procesu dydaktycznego 

w gimnazjum  
na przykładzie Harcerskiego Klubu Łączności 

SP5ZRW. 

 

Zespół Szkół Publicznych STO nr 1 im. rtm. Witolda PILECKIEGO 

Warszawa - Rembertów 



Fizyka 
Jak działa radio? 

 

 

Najprostszy odbiornik to układ rezonansowy LC dołączony do 
anteny, dioda dekodująca oraz słuchawki. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sygnał rozgłośni UKF odbity od warstwy zjonizowanej   

(na wysokości około 100 km)  jest odbierany przez antenę 
odbiorczą słuchacza. 
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Co to jest  
rezonans elektromagnetyczny? 

Rezonans elektromagnetyczny to zjawisko gwałtownego 
wzrostu amplitudy drgań układu elektrycznego LC. 
W transmisji radiowej układ rezonansowy wytwarza falę nośną. 



Propagacja 
Propagacja fal radiowych – rozprzestrzenianie się fal radiowych zależne zarówno 
od właściwości samych fal, jak i warunków panujących  w środowisku, w którym 
fale te się rozchodzą. 



Z czego składa się radiostacja? 

• Mikrofon 
• Klucz telegraficzny 
• Zasilacz 
• Miernik SWR (miernik fali odbitej) 
• Nadajnik  
• Odbiornik 
• Skrzynka antenowa 
• Słuchawki 
• Antena 



Anteny 
• dookólne • kierunkowe 

Antena dookólna -
to antena, z której fale 
rozchodzą się z jednakowym 
natężeniem w każdym 
kierunku 

Antena kierunkowa - 

to antena  promieniująca 
prawie całą moc, w jednym 
wyróżnionym kierunku. 

 



• Pasmo fal EM 
• Stan słońca 
• Pogoda 
• Rodzaj i moc nadajnika 
• Przeszkody 
• Burze i wyładowania elektryczne 

Od czego zależy zasięg łączności? 



 

Jak działania radioamatorów 
pomagają uczyć się geografii? 

 



Radioamatorzy stosują podział na: 
Kontynenty, 
Strefy według ITU (Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej), 
Strefy WAZ, 
Podmioty programu DXCC, 
Regiony. 

 
Na lekcjach geografii uczymy się podziału świata na: 
Kontynenty, 
Kraje, 
Województwa, 
Miasta. 
 
Jak widać oba podziały różnią się. 

 

Podział świata.  
Radiokomunikacja a lekcje geografii. 



 

Na swoich kartach potwierdzeń łączności QSL krótkofalowcy 
często zamieszczają motywy geograficzne: fragmenty map, 
zdjęć satelitarnych, podział administracyjny swojego kraju, 
widoki krajobrazu, lokalizację swojej stacji, itp. 



 

Radioamatorzy wyróżniają podmioty z poszczególnych obszarów geograficznych 
poprzez: 
  Prefiksy jednoznakowe – F, G i M, A, K, N i W; 
  Prefiksy dwuznakowe (jak na poniższej mapie Europy), 
  Cyfrowe oznaczenia obszarów geograficznych  (na przykładzie Polski ). 

 

Przedrostek, prefiks – w językoznawstwie jest to fragment wyrazu, dodawany 
po lewej stronie do słowa podstawowego służący tworzeniu wyrazów 
pochodnych.  
Radiowy znak wywoławczy może posiadać prefiks jedno lub dwuznakowy. 
Np.: SP5ZRW 

Prefiksy w radiokomunikacji. 



 

 
 Terytoria zamorskie, ponieważ leżą na innym kontynencie niż metropolia, 

przykład to Wyspy Kanaryjskie, Madera i francuskie wyspy w Ameryce Płd.; 
 

 Enklawy (terytorium otoczone ze wszystkich stron lądem innego państwa), 
przykład – Obwód  Kaliningradzki, który leży poza terytorium Rosji; 

 
 wyspy – krótkofalarski program IOTA; 
 
 stacje badawcze  

na Antarktydzie  
Np.: HF0POL 

 

Obszary wyróżnione szczególnie 



 Aby zostać 
radioamatorem trzeba 

dobrze znać mapę, 
umieć z niej korzystać. 

Dzięki temu łatwiej 
uczymy się geografii. 



Jak amatorska służba radiokomunikacyjna 
działa na rzecz upamiętniania ważnych 

ludzi, rocznic i wydarzeń? 







Przykłady działań radioamatorów 

z innych klubów w Polsce  

- SP1933ANH – 
Festiwal Wiatru 

 

- SN66GETTO – 66 
Rocznica Powstania w 
Getcie Warszawskim 

 

- HF19WOSP           
XIX Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej 
Pomocy  - Białystok 

 

 



 
1. W zależności od dyscypliny sportu inna końcówka 
2. Karty QSL na następnym slajdzie 





Krótkofalowcy  działają na rzecz: 

Upamiętniania ważnych wydarzeń współczesnych – 
głównie sportowych 

 

Upamiętniania ważnych wydarzeń społeczno – 
politycznych 

 

Upamiętniania ważnych postaci, między innymi takich 
jak: Guglielmo MARCONI, papież Jan Paweł II, 
Maksymilian KOLBE, Francesco COSSIGA 



Podstawowe zasady rozmów 
krótkofalarskich 

• Szanujemy rozmówcę. 

• Nie przeszkadzamy na częstotliwości, na której 
odbywa się inna rozmowa. 

• Nie używamy wulgaryzmów. 

• Nie przerywamy innym.  

• Używamy  kodu Q. 

 
 

 



Przykładowa rozmowa  po polsku 

• Czy częstotliwość jest wolna? 
• Jeśli tak: Wywołanie ogólne w paśmie (m) podaje stacja (3 razy  podajemy znak 

wywoławczy), woła i zaprasza do łączności.  
• W każdym wejściu na początku podajemy znak wywoławczy korespondenta, a 

potem swój: 
-  Dzień dobry ! 
-  Operator (imię) 
-  QTH (miejsce nadawania) 
-  Raport 59 (najlepszy)/ 33 (najgorszy) 
-  Mikrofon do Kolegi. Znak krespondenta, swój. 

 
•  Rozmowa może być o pogodzie, o okazji z jakiej pracuje stacja, podaje się 

podstawowe informacje o sprzęcie  (antena,moc).  
 

-  Dziękuję za miłą łączność, proszę o kartę QSL via biuro. Harcerskie czuwaj! (dla  
harcerzy oraz harcerskich klubów)  

-   73 (czyli do usłyszenia) 



Łączność po angielsku 

• Is the frequency busy?  
If no: CQ, CQ, CQ on ( …m) this is station (3 times call sign), calling and 
standing by. 
- Call Sign correspondent, your:  
- Good morning  
- Operator (name)  
- QTH (location broadcasting)  
- Report 59 (best) / 33 (worst)  
- Microphone to a colleague. Call sign colleague, your.  

•  
The conversation could be about the weather, the occasion for  which 
the station operates, information about the hardware (antenna, power).  

•  
- Thank you for the nice conversation, please QSL card via direct/bureau.  
- (for scout clubs) Be prepared!  
- 73 (that means to hear) 



Rozmowa po niemiecku 

• Ist die Frequenz in Gebrauch?  
Ja: Allgemeine Achtung in Band  … (m) gibt die Station (3 mal Rufzeichen), 
ruft und lädt zu Kommunikation.  
Rufzeichen Korrespondent, Ihre:  
- Guten Morgen ! 
- Operator (Name)  
- QTH (Standort Rundfunk)  
- Bericht 59 (am besten) / 33 (das Schlimmste)  
- Mikrofon an einen Kollegen.  Registrieren Kollegen, Ihre  
 

•  Das Gespräch konnte über das Wetter, den Anlass, die die Station, 
Informationen über die Hardware (Antenne, Strom) arbeitet.  

•  
- Danke für die nette Link, QSL-Karte bitte über das Büro.  
- (Scout-Clubs) und Scout wachsam!  
- 73 (das heißt, zu hören) 
 

I 



Najważniejsze  skróty 
międzynarodowego kodu Q 

• QRZ - Kto mnie woła ? Woła was stacja ..., ?  
• QSM - Proszę powtórzyć (RPT) 
• QSY - Przejdźcie na częstotliwość... 
• QRL - Jestem zajęty, proszę nie przeszkadzać lub moja praca 
• QRA - Moja stacja nazywa się... 
• QRT - Kończę nadawanie, wyłączam stację, przerwij nadawanie! 
• QQQ - Muszę przerwać łączność, wyjaśnienia później. 
• QAZ - Burza, wyłączam stację. 

• 44 - pozdrowienia (pomiędzy członkami programu WFF) 
• 73 – do usłyszenia 
• 88 - całusy 

 



Krótkofalarstwo 
inspiruje do nauki 

języków obcych          
i pomaga je 
doskonalić 

praktycznie. 



• Po pierwsze – aby pracować emisjami 
cyfrowymi np. RTTY, BPSK; 

• Po drugie – aby korzystać z komputerowego 
wspomagania przy prowadzeniu łączności; 

• Po trzecie – aby kolekcjonować otrzymane 
karty potwierdzeń; 

Każdy krótkofalowiec  
musi umieć posługiwać się 

komputerem 



qrz.pl qrz.com    qrz.ru 

   Są to bazy danych, zawierające takie 
informacje o stacji radiowej, jak: 

• Imię, nazwisko, adres  
• Historie znaku okolicznościowego 
• Z jakimi krajami i ile łączności 

przeprowadzono 
• O nagrodach zdobytych przez klub 
• Jaki sprzęt posiada nadawca 

 
   W tle baza qrz.com – rekord klubu 

SP5POT 
 



To programy pomagające notować: 

• Znak, miejsce nadawania, imię korespondenta 

• Automatycznie-datę, godzinę i częstotliwość 
przeprowadzonej łączności 

• Spełnienie warunków na dyplomy 

• Do kogo wysłano kartę QSL i od kogo 
odebrano 

Loggery 



• START-OF-LOG: 2.0 
• CALLSIGN: 3Z70MC 
• NAME: Harcerski Klub Łączności SP5ZRW 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 1913 3Z70MC        59       SQ2KRP                        59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 1915 3Z70MC        59       SP2LLR                         59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 1916 3Z70MC        59       SP4YZW                        59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 1917 3Z70MC        59       SQ6PZK                         59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 1919 3Z70MC        59        SP4UQ                          59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 1922 3Z70MC        59       SP2IRV                          59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 1924 3Z70MC        59       SP3HGD                        59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 1925 3Z70MC        59       SQ8NGV                        59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 1928 3Z70MC        59       SP5TAT                         59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 1929 3Z70MC        59       SP9AMH                        59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 1931 3Z70MC        59       SP9TPV                         59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 1933 3Z70MC        59       SQ1FYX                         59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 1934 3Z70MC        59       SP1WSR                        59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 1935 3Z70MC        59       US7WW                         59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 1937 3Z70MC        59       SP9ODD                        59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 1940 3Z70MC        59       DO1JWZ                        59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 1942 3Z70MC        59       ON6DSL                        59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 2009 3Z70MC        59       3Z120SMK                     59 
• QSO:  3500 PH 2014-01-20 2049 3Z70MC        59       YT1ET                            59 
• QSO: 21000 PH 2014-01-23 0820 3Z70MC        59       IT9LFQ                          59 
• QSO: 21000 PH 2014-01-23 0821 3Z70MC        59       RW4HBD                       59 
• QSO: 21000 PH 2014-01-23 0823 3Z70MC        59       UA9Y                             59 
• QSO: 21000 PH 2014-01-23 0823 3Z70MC        57       EA5/DO1PGA                57 
• QSO: 21000 PH 2014-01-23 0833 3Z70MC        59       UA4NP                           59 

 
Kolejność danych : częstotliwość  (MHz), typ łączności (PH – fonia), data, czas UTC, 

mój znak, raport wysłany, znak korespondenta, raport otrzymany 

Przykład logu DQR w formacie .cbr 
(cabrillo) 



• ADIF Export from Logger32 Ver [3.47] 

• Copyright 2001-2013  Robert C. Furzer. 

• Logs generated on 18 mar 14 at 21:23:35 UTC by : 3Z70MC. 

 

• <BAND:3>80M <CALL:6> SP5XOL<COMMENT:7>Kuba M. <CONT:2>EU <CQZ:2>15 <DXCC:3>269 
<FREQ:8>3.700000 <ITUZ:2>28 <MODE:3>SSB <NAME:6>Sylwek <OPERATOR:6>3Z70MC 
<PFX:3>SP5 <QSO_DATE:8:D>20140117 <TIME_ON:6>145537 <QTH:9>Legionowo <RST_RCVD:2>59 
<RST_SENT:2>59 <TIME_OFF:6>145537 <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:1>1 <EOR> 

•   

• <BAND:3>80M <CALL:6>SQ5PGK <COMMENT:8>Gabrysia <CONT:2>EU <CQZ:2>15 <DXCC:3>269 
<FREQ:8>3.700000 <ITUZ:2>28 <MODE:3>SSB <NAME:5>Darek <OPERATOR:6>3Z70MC 
<PFX:3>SQ5 <QSO_DATE:8:D>20140117 <TIME_ON:6>150917 <QTH:8>Warszawa <RST_RCVD:2>59 
<RST_SENT:2>59 <TIME_OFF:6>150917 <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:1>2 <EOR> 

•   

• <BAND:3>80M <CALL:5>SQ7WU <COMMENT:5>Kasia <CONT:2>EU <CQZ:2>15 <DXCC:3>269 
<FREQ:8>3.700000 <ITUZ:2>28 <MODE:3>SSB <NAME:6>Adrian <OPERATOR:6>3Z70MC 
<PFX:3>SQ7 <QSO_DATE:8:D>20140124 <TIME_ON:6>152608 <QTH:5>Kutno <RST_RCVD:2>59 
<RST_SENT:2>59 <TIME_OFF:6>152608 <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:2>24 <EOR> 

 

W nawiasach <> podana jest nazwa pola i jego długość, a po znaku”>” – zawartość pola 

Międzynarodowym standardem wymiany 
danych o łącznościach jest format  .adif 



• W tych programach w formie arkuszy 
excelowych zapisuje się czy osoba spełnia 
warunki przyznania dyplomu. 

• Programy te tworzą „wydawcy dyplomów”, 
wysyła się je w postaci sheetów. 

• Zapisuje się tam m.in.: kraj, powiat, 
częstotliwość łączności oraz znak nadawcy, 
czasem punkty zdobyte przy łączności.  

Aplikacje dyplomowe 



•  L.p.  pfx  Country      Call        Date   GMT  Band  Mode  
• 1  CT  Portugal    CT1GTI     2012.06.08  18:45  14  CW 
• 2  DL  Germany    DF1IAQ     2012.06.15  18:34  14  CW  
• 3  EA  Spain    EA1OD     2012.05.23  16:25  14  CW  
• 4  EI  Ireland    EI8FH     2012.06.13  05:00  14  CW  
• 5  ES  Estonia    ES2TT     2012.05.14  16:38  14  CW  
• 6  F  France    F5OEV     2012.06.28  17:05  14  CW  
• 7  G  England    G5CL     2012.06.12  16:26  14  CW  
• 8  HA  Hungary    HA6VH     2012.06.24  16:08  14  CW  
• 9  I  Italy    IN3NJB     2012.06.13  19:01  14  CW  
• 10  LX  Luxembourg            (brak łączności) 
• 11  LY  Lithuania    (brak łączności) 
• 12  LZ  Bulgaria    LZ1AQ      2012.06.24  16:15  14  CW  
• 13  OE  Austria    OE7PET    2012.06.13  18:29  14  CW  
• 14  OK  Czech Rep. OK1AL     2012.06.04  17:09  14  CW  
• 16  OM  Slovak Rep. OM1ADM 2012.06.11  

APPLICATION FOR  
THE „EUROPE - SP” AWARD 



 Istnieją także internetowe aplikacje 
dyplomowe: 

– DXCC – żeby móc korzystać z programu trzeba 
mieć min. 100 łączności z różnymi państwami – 
prowadzi ARRL w USA; 

– EURA –  dla łączności z regionami wszystkich 
krajów Europy – prowadzi ARI we Włoszech. 
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Bierzemy udział w konkursie 
Dziękujemy za uwagę.  Vy 73!  


