
Semestr 1

L.p. Nr Modułu Nazwa przedmiotu/ modułu Typ
Punkty 

ECSTS

Forma 

zaliczenia
Wydział

Jednostka 

realiująca

 W C L P suma

1 MK_1 Matematyka I 18 18 36 4 E WM ITSI MBM 1 N 0 1 01-0 _0

2 MK_4 BHP O 5   5 1 Z WM WM MBM 1 N 0 1 04-0 _0

3 MK_19 Grafika inżynierska I 9 18 27 4 Z WM KPKM MBM 1 N 0 1 19-0 _0

4 MK_20 Podstawy eksploatacji maszyn 9 9 18 2 Z WM ITSSiE MBM 1 N 0 1 20-0 _0

5 MK_21 Inżynieria materiałowa I 18 18 36 6 E WM KIM MBM 1 N 0 1 21-0 _0

6 MK_24 Inżynieria ekologiczna 9 9 18 2 Z WM ITSSiE MBM 1 N 0 1 24-0 _0

7 MK_25 Technologia informacyjna I 9 9 18 2 Z WM ITSI MBM 1 N 0 1 25-0 _0

8 MK_27 Przedmiot obieralny OB. 18 18 2 Z WM WM MBM 1 N 0 1 27-0 _0

9 MK_23 Podstawy chemii 9 9 1 Z WM WM MBM 1 N 0 1 23-0 _0

10 MK_5 Ochrona własności intelektualnej O 15 15 1 Z WM WM MBM 1 N 0 1 05-0 _0

11 MK_26 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 18 18 36 5 Z WM KPS MBM 1 N 0 1 26-0 _0

12

13

SUMA 137 18 63 18 236 30

1 Innowacje techniczne OB. 18 18 2 Z WM KPP MBM 1 N 0 1 27-1 _0

2 Historia lotnictwa OB. 18 18 2 Z WM KMS MBM 1 N 0 1 27-2 _0

3 Historia techniki OB. 18 18 2 Z WM KKMiTOP MBM 1 N 0 1 27-3 _0

UWAGA

Student wybiera 2 pkt ECTS, (jeden przedmiot z trzech)

Gdzie:

O - moduł kształcenia ogólnouczelniany

HES - moduł kształcenia humanistyczno-ekonomiczno-społeczny

OB. - moduł kształcenia obieralny

Plan studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (niestacjonarne)

Suma godzin Kod przedmiotu

MK_27



Semestr 2

L.p. Nr Modułu Nazwa przedmiotu/ modułu Typ
Punkty 

ECSTS

Forma 

zaliczenia
Wydział

Jednostka 

realiująca

 W C L P suma

1 MK_2 Matematyka II 18 18 36 4 E WM ITSI MBM 1 N 0 2 02-0 _0

2 MK_28 Mechanika ogólna I 9 18 27 4 E WM KMS MBM 1 N 0 2 28-0 _0

3 MK_29 Grafika inżynierska II 9 18 27 4 Z WM KPKM MBM 1 N 0 2 29-0 _0

4 MK_42 Tworzywa polimerowe 9 9 18 2 Z WM KPP MBM 1 N 0 2 42-0 _0

5 MK_30 Podstawy informatyki 9 18 27 3 Z WM ITSI MBM 1 N 0 2 30-0 _0

6 MK_3 Fizyka  18 18 36 4 Z WM KMS MBM 1 N 0 2 03-0 _0

7 MK_32 Recykling 9 9 18 2 Z WM ITSSiE MBM 1 N 0 2 32-0 _0

8 MK_33 Diagnostyka maszyn 18 9 27 3 Z WM ITSSiE MBM 1 N 0 2 33-0 _0

9 MK_34 Obróbka plastyczna 18 9 27 4 E WM KKMiTOP MBM 1 N 0 2 34-0 _0

10

11

12

13

SUMA 117 54 54 18 243 30

Gdzie:

O - moduł kształcenia ogólnouczelniany

HES - moduł kształcenia humanistyczno-ekonomiczno-społeczny

OB. - moduł kształcenia obieralny

Plan studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (niestacjonarne)

Suma godzin Kod przedmiotu



Semestr 3

L.p. Nr Modułu Nazwa przedmiotu/ modułu Typ
Punkty 

ECSTS

Forma 

zaliczenia
Wydział

Jednostka 

realiująca

 W C L P suma

1 MK_35 Równania różniczkowe 9 9 18 2 Z WM ITSI MBM 1 N 0 3 35-0 _0

2 MK_36 Mechanika ogólna II 27 18 45 5 E WM KMS MBM 1 N 0 3 36-0 _0

3 MK_37 Wytrzymałość materiałów I 18 18 36 4 E WM KMS MBM 1 N 0 3 37-0 _0

4 MK_39 Podstawy automatyki I 18 9 9 36 5 E WM KA MBM 1 N 0 3 39-0 _0

5 MK_9 Język obcy I OB. 18 18 4 Z JM SJO

6 MK_31 Techniki i systemy pomiarowe 9 9 18 36 5 E WM KPIP MBM 1 N 0 3 31-0 _0

7 MK_41 Obróbka ubytkowa I 18 9 27 3 Z WM KPIP MBM 1 N 0 3 41-0 _0

8 MK_38 CAD 18 18 2 Z WM KPKM MBM 1 N 0 3 38-0 _0

9

10

11

12

13

SUMA 99 63 72 234 30

1 Język angielski I OB. 18 18 4 Z JM SJO MBM 1 N 0 3 09-1 _0

2 Język rosyjski I OB. 18 18 4 Z JM SJO MBM 1 N 0 3 09-2 _0

3 Język niemiecki I OB. 18 18 4 Z JM SJO MBM 1 N 0 3 09-3 _0

UWAGA

Student wybiera 4 pkt ECTS,

wybierając moduł MK_9_1 wybiera jednocześnie moduł MK_10_1 (sem 4), moduł MK_11_1 (sem 5), moduł MK_12_1 (sem 6) 

wybierając moduł MK_9_2 wybiera jednocześnie moduł MK_10_2 (sem 4), moduł MK_11_2 (sem 5), moduł MK_12_2 (sem 6) 

wybierając moduł MK_9_3 wybiera jednocześnie moduł MK_10_3 (sem 4), moduł MK_11_3 (sem 5), moduł MK_12_3 (sem 6) 

Gdzie:

O - moduł kształcenia ogólnouczelniany

HES - moduł kształcenia humanistyczno-ekonomiczno-społeczny

OB. - moduł kształcenia obieralny

Plan studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (niestacjonarne)

Suma godzin Kod przedmiotu

MK_9



Semestr 4

L.p. Nr Modułu Nazwa przedmiotu/ modułu Typ
Punkty 

ECSTS

Forma 

zaliczenia
Wydział

Jednostka 

realiująca

 W C L P suma

1 MK_43 Podstawy konstrukcji maszyn I 18 9 27 4 Z WM KPKM MBM 1 N 0 4 43-0 _0

2 MK_45 Przetwórstwo tworzyw polimerowych 18 9 27 3 Z WM KPP MBM 1 N 0 4 45-0 _0

3 MK_46 Mechanika płynów I 9 9 9 27 3 Z WM KTMPiNL MBM 1 N 0 4 46-0 _0

4 MK_48 Spajalnictwo i odlewnictwo 18 9 27 3 Z WM KIM MBM 1 N 0 4 48-0 _0

5 MK_49 Technologia maszyn I 18 18 3 E WM KPIP MBM 1 N 0 4 49-0 _0

6 MK_44 Wytrzymałość materiałów II 9 18 18 45 5 E WM KMS MBM 1 N 0 4 44-0 _0

7 MK_10 Język obcy II OB. 18 18 4 Z JM SJO

8 MK_47 Podstawy maszyn technologicznych 9 9 18 3 Z WM KPIP MBM 1 N 0 4 47-0 _0

9 MK_40 Języki programowania 9 9 2 Z WM ITSI MBM 1 N 0 4 40-0 _0

10

11

12

13

SUMA 99 36 81 216 30

1 Język angielski II OB. 18 18 4 Z JM SJO MBM 1 N 0 4 10-1 _0

2 Język rosyjski II OB. 18 18 4 Z JM SJO MBM 1 N 0 4 10-2 _0

3 Język niemiecki II OB. 18 18 4 Z JM SJO MBM 1 N 0 4 10-3 _0

UWAGA

Student wybiera 4 pkt ECTS,

wybierając moduł MK_9_1 wybiera jednocześnie moduł MK_10_1 (sem 4), moduł MK_11_1 (sem 5), moduł MK_12_1 (sem 6) 

wybierając moduł MK_9_2 wybiera jednocześnie moduł MK_10_2 (sem 4), moduł MK_11_2 (sem 5), moduł MK_12_2 (sem 6) 

wybierając moduł MK_9_3 wybiera jednocześnie moduł MK_10_3 (sem 4), moduł MK_11_3 (sem 5), moduł MK_12_3 (sem 6) 

Gdzie:

O - moduł kształcenia ogólnouczelniany

HES - moduł kształcenia humanistyczno-ekonomiczno-społeczny

OB. - moduł kształcenia obieralny

Plan studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (niestacjonarne)

Suma godzin Kod przedmiotu

MK_10



Semestr 5

L.p. Nr Modułu Nazwa przedmiotu/ modułu Typ
Punkty 

ECSTS

Forma 

zaliczenia
Wydział

Jednostka 

realiująca

 W C L P suma

1 MK_11 Język obcy III OB. 18 18 4 Z JM SJO

2 MK_51 Termodynamika techniczna I 18 9 27 4 E WM KTMPiNL MBM 1 N 0 5 51-0 _0

3 MK_50 Technologia maszyn II 18 18 3 Z WM KPIP MBM 1 N 0 5 50-0 _0

4 MK_52 Podstawy konstrukcji maszyn II 18 9 27 54 5 E WM KPKM MBM 1 N 0 5 52-0 _0

5 MK_x Blok dyplomowania OB. 58,5 9 31,5 9 108 14 WM

6

7

8

9

10

11

12

13

SUMA 94,5 27 49,5 54 225 30

1 Język angielski III OB. 18 18 4 Z JM SJO MBM 1 N 0 5 11-1 _0

2 Język rosyjski III OB. 18 18 4 Z JM SJO MBM 1 N 0 5 11-2 _0

3 Język niemiecki III OB. 18 18 4 Z JM SJO MBM 1 N 0 5 11-3 _0

UWAGA

Student wybiera 4 pkt ECTS,

wybierając moduł MK_9_1 wybiera jednocześnie moduł MK_10_1 (sem 4), moduł MK_11_1 (sem 5), moduł MK_12_1 (sem 6) 

wybierając moduł MK_9_2 wybiera jednocześnie moduł MK_10_2 (sem 4), moduł MK_11_2 (sem 5), moduł MK_12_2 (sem 6) 

wybierając moduł MK_9_3 wybiera jednocześnie moduł MK_10_3 (sem 4), moduł MK_11_3 (sem 5), moduł MK_12_3 (sem 6) 

1

Techniki i narzędzia do obróbki 

ubytkowej
OB. 18 9 9 36 5 E WM KPIP MBM 1 N 0 5 55-1 _0

2 Obrabiarki sterowane numerycznie OB. 9 9 18 2 E WM KPIP MBM 1 N 0 5 55-2 _0

3 Podstawy metalurgii OB. 18 9 27 3 Z WM KKMiTOP MBM 1 N 0 5 55-3 _0

4
Podstawy teoretyczne obróbki 

plastycznej
OB. 18 9 27 4 E WM KKMiTOP MBM 1 N 0 5 55-4 _0

1 Silniki spalinowe OB. 18 9 9 36 5 E WM ITSSiE MBM 1 N 0 5 58-1 _0

2 Budowa samochodów i ciągników OB. 18 9 9 36 5 E WM KPS MBM 1 N 0 5 58-2 _0

3 Diagnostyka silnika i osprzętu OB. 9 9 18 2 Z WM ITSSiE MBM 1 N 0 5 58-3 _0

4
Wybrane zagadnienia z optymalizacji 

elem. konstr.
OB. 9 9 18 2 Z WM KMS MBM 1 N 0 5 58-4 _0

UWAGA

Student wybiera 14 pkt ECTS,

Wybierająć moduł MK_55 student musi wybrać moduły MK_56 (sem 6) i moduł MK_57 (sem 7)

Wybierająć moduł MK_58 student musi wybrać moduły MK_59 (sem 6) i moduł MK_60 (sem 7)

Suma godzin Kod przedmiotu

MK_11

Plan studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (niestacjonarne)

MK_55

MK_58



Semestr 6

L.p. Nr Modułu Nazwa przedmiotu/ modułu Typ
Punkty 

ECSTS

Forma 

zaliczenia
Wydział

Jednostka 

realiująca

 W C L P suma

1 MK_53 Termodynamika techniczna II 18 18 2 Z WM KTMPiNL MBM 1 N 0 6 53-0 _0

2 MK_12 Język obcy IV OB. 18 18 4 Z JM SJO

3 MK_15 Edycja pracy dyplomowej 27 27 4 Z WM WM MBM 1 N 0 6 15-0 _0

4 MK_6 Praktyki 5 Z WM WM MBM 1 N 0 6 06-0 _0

5 MK_18 Organizacja i zarządzanie produkcją 9 9 18 2 Z WM ITSI MBM 1 N 0 6 18-0 _0

6 MK_54 Pneumatyka i hydraulika 9 9 18 2 Z WM KA MBM 1 N 0 6 54-0 _0

7 MK_xx Blok dyplomowania OB. 40,5 9 40,5 90 11 WM

8

9

10

11

12

13

SUMA 58,5 9 85,5 36 189 30

1 Język angielski IV OB. 18 18 4 Z JM SJO MBM 1 N 0 6 12-1 _0

2 Język rosyjski IV OB. 18 18 4 Z JM SJO MBM 1 N 0 6 12-2 _0

3 Język niemiecki IV OB. 18 18 4 Z JM SJO MBM 1 N 0 6 12-3 _0

UWAGA

Student wybiera 4 pkt ECTS,

wybierając moduł MK_9_1 wybiera jednocześnie moduł MK_10_1 (sem 4), moduł MK_11_1 (sem 5), moduł MK_12_1 (sem 6) 

wybierając moduł MK_9_2 wybiera jednocześnie moduł MK_10_2 (sem 4), moduł MK_11_2 (sem 5), moduł MK_12_2 (sem 6) 

wybierając moduł MK_9_3 wybiera jednocześnie moduł MK_10_3 (sem 4), moduł MK_11_3 (sem 5), moduł MK_12_3 (sem 6) 

1

Technologia i maszyny do obróbki 

plastycznej OB. 18 18 36 4 E WM KKMiTOP MBM 1 N 0 6 56-1 _0

2 Technologia montażu OB. 9 9 18 3 E WM KPIP MBM 1 N 0 6 56-2 _0

3

Komputerowe wspomaganie proj. 

proc. obr. plast. OB. 9 27 36 4 Z WM KKMiTOP MBM 1 N 0 6 56-3 _0

1

Diagnostyka pojazdów 

(elektrotechnika) OB. 18 18 36 4 E WM KPS MBM 1 N 0 6 59-1 _0

2 Dynamika konstrukcji lotniczych OB. 18 9 27 3 Z WM KMS MBM 1 N 0 6 59-2 _0

3 Teoria ruchu pojazdów OB. 9 18 27 4 E WM KPS MBM 1 N 0 6 59-3 _0

UWAGA

Student wybiera 10 pkt ECTS,

Wybierająć moduł MK_55 student musi wybrać moduły MK_56 (sem 6) i moduł MK_57 (sem 7)

Wybierająć moduł MK_58 student musi wybrać moduły MK_59 (sem 6) i moduł MK_60 (sem 7)

Suma godzin Kod przedmiotu

Plan studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (niestacjonarne)

MK_12

MK_56

MK_59



Semestr 7

L.p. Nr Modułu Nazwa przedmiotu/ modułu Typ
Punkty 

ECSTS

Forma 

zaliczenia
Wydział

Jednostka 

realiująca

 W C L P suma

1 MK_14 Prawo gospodarcze HES 18 18 1 Z WZ MBM 1 N 0 7 14-0 _0

2 MK_16 Seminarium dyplomowe 18 18 2 Z WM WM MBM 1 N 0 7 16-0 _0

3 MK_17 Praca dyplomowa 15 Z WM WM MBM 1 N 0 7 17-0 _0

4 MK_x Blok dyplomowania OB. 45 4,5 18 4,5 72 12 Z WM

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SUMA 63 4,5 18 22,5 108 30

1

Modelowanie numeryczne proc. 

kształt. plastycz. OB. 18 9 27 5 Z WM KKMiTOP MBM 1 N 0 7 57-1 _0

2

Technologia i urzadzenia do obróbki 

cieplno-chem. OB. 18 9 27 5 Z WM KIM MBM 1 N 0 7 57-2 _0

3 Oprzyrządowanie technologiczne 9 9 18 2 Z WM KPIP MBM 1 N 0 7 57-3 _0

1

Zasilanie i sterowanie silników 

spalinowych OB. 18 9 27 5 Z WM ITSSiE MBM 1 N 0 7 60-1 _0

2 konstrukcji OB. 18 9 27 5 Z WM KMS MBM 1 N 0 7 60-2 _0

3

Ekologiczne aspekty transportu 

samochodowego OB. 9 9 18 2 Z WM ITSSiE MBM 1 N 0 7 60-3 _0

UWAGA

Student wybiera 12 pkt ECTS,

Wybierająć moduł MK_55 student musi wybrać moduły MK_56 (sem 6) i moduł MK_57 (sem 7)

Wybierająć moduł MK_58 student musi wybrać moduły MK_59 (sem 6) i moduł MK_60 (sem 7)

Gdzie:

O - moduł kształcenia ogólnouczelniany

HES - moduł kształcenia humanistyczno-ekonomiczno-społeczny

OB. - moduł kształcenia obieralny

MK_60

Suma godzin Kod przedmiotu

MK_57

Plan studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (niestacjonarne)



Zał�cznik 1 

Karty przedmiotów (sylabusy) 
dla kierunku 

Mechanika i Budowa Maszyn 

studia niestacjonarne I stopnia



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika I Budowa Maszyn  

Studia I stopnia o profilu:           A ����       P �

Przedmiot: matematyka I Kod przedmiotu  

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 1 01-0_0 

J�zyk wykładowy: polski 

Rok: I Semestr: 1 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia  18 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu 

C1 
Zapoznanie studentów z podstawami analizy matematycznej (rachunku ró�niczkowego i 
całkowego).  

C2 
Zaznajomienie studentów z mo�liwo�ciami zastosowa� rachunku ró�niczkowego i całkowego 
funkcji jednej zmiennej. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji 
1 Zakres wiadomo�ci i umiej�tno�ci z matematyki na poziomie szkoły �redniej. 

Efekty kształcenia   
W zakresie wiedzy student: 

EK 1 zna funkcje elementarne 

EK 2 zna podstawowe poj�cia i fakty z zakresu rachunku ró�niczkowego funkcji jednej zmiennej 

EK 3 zna podstawowe poj�cia i fakty z zakresu rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej 

W zakresie umiej�tno�ci student: 

EK 4 potrafi analizowa� własno�ci funkcji na podstawie badania jej pierwszej i drugiej pochodnej 

EK 5
potrafi stosowa� podstawowe metody całkowania do obliczania całek nieoznaczonych i 
oznaczonych 

EK 6 potrafi stosowa� całki oznaczone do rozwi�zywania problemów w geometrii i fizyce 

W zakresie kompetencji społecznych student: 

EK 7 posiada umiej�tno�� samokształcenia si�  

EK 8 rozumie potrzeb� ci�głego dokształcania si� i podnoszenia swoich kompetencji  

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 Funkcje elementarne. 2 

W2 
Ci�gi liczbowe, granica ci�gu, rachunek granic 
sko�czonych i niesko�czonych, twierdzenie o 
ci�gach monotonicznych, liczba e. 

1 

W3 Granica funkcji, własno�ci granic, rachunek 
granic, wyra�enia nieoznaczone, ci�gło��
funkcji, własno�ci funkcji ci�głych. 

2 

W4 Pochodna funkcji w punkcie i w przedziale, 
pochodne wy�szych rz�dów. 

2 

W5 Ró�niczka funkcji i jej zastosowanie.  1 

W6 Monotoniczno�� funkcji, wypukło�� funkcji, 1 



twierdzenie Taylora. 

W7 Ekstrema lokalne funkcji, warunki konieczne i 
dostateczne istnienia ekstremum, ekstrema 
globalne. 

1 

W8 Twierdzenie de l’Hospitala. 1 

W9 Funkcja pierwotna, całka nieoznaczona – 
definicja, własno�ci. 

1 

W10 Całkowanie przez cz��ci, całkowanie przez 
podstawienie. 

1 

W11 Całkowanie funkcji wymiernych. 2 

W12 Całka oznaczona – definicja, własno�ci, wzór 
Newtona-Leibniza. 

1 

W13 Całka oznaczona niewła�ciwa. 1 

W14 Całka oznaczona i jej zastosowania. 1 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – �wiczenia  

Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 Funkcje elementarne. 2 

�W2 Rachunek granic ci�gów. 1 

�W3 Rachunek granic funkcji. 1 

�W4 Pochodna funkcji w punkcie i w przedziale, 
pochodne wy�szych rz�dów. 

2 

�W5 Ró�niczka funkcji i jej zastosowanie.  1 

�W6 Monotoniczno�� funkcji, wypukło�� funkcji. 1 

�W7 Ekstrema lokalne i globalne funkcji. 1 

�W8 Twierdzenie de l’Hospitala. 1 

�W9 Całkowanie przez cz��ci, całkowanie przez 
podstawienie. 

2 

�W10 Całkowanie funkcji wymiernych. 2 

�W11 Całka oznaczona. 2 

�W12 Całka oznaczona niewła�ciwa. 1 

�W13 Całka oznaczona i jej zastosowania. 1 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne 
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�. 

2 �wiczenia audytoryjne, rozwi�zywanie zada�. 

Sposoby oceny 
Ocena formuj�ca 

F1 odpowiedzi ustne 

F2 krótkie sprawdziany  

Ocena podsumowuj�ca 

P1 dwa kolokwia pisemne – rozwi�zywanie zada�  

P2 egzamin pisemny – rozwi�zywanie zada�

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
�rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

36 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

3 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

61 

Suma 100 



Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN 2006. 

2 Gewert M., Skoczylas Z.: Analiza matematyczna. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004. 

3 Leitner R.: Zarys matematyki wy�szej dla studentów. WNT 2001. 

4 Leitner R. et al: Zadania z matematyki wy�szej. WNT 2006. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W01+,
MBM1A_U01+ 

C1, C2 
W1 
�W1 

1, 2 
F1,F2, P1,P2 

EK 2 
MBM1A_W01+,
MBM1A_U01+ 

C1, C2 
W2-W8 
�W2-�W8 

1, 2 
F1,F2, P1,P2 

EK 3 
MBM1A_W01+,
MBM1A_U01+ 

C1, C2 
W9 - W14 
�W9 - �W13 

1, 2 
F1,F2, P1,P2 

EK 4 
MBM1A_U01+,
MBM1A_U07+ 

C1, C2 
W2-W8 
�W2-�W8 

1, 2 
F1,F2, P1,P2 

EK 5 
MBM1A_U01+,
MBM1A_U07+ 

C1, C2 W9- W13 
�W9 - �W12 

1, 2 
F1,F2, P1,P2 

EK 6 
MBM1A_K01+, 
MBM1A_U05+ 

C1, C2 W14 
�W13 

1, 2 
F1,F2, P1,P2 

EK 7 
MBM1A_K01+, 
MBM1A_U05+ 

C1, C2 W5-W7, W14 
�W5-�W7, 
�W13 

1, 2 
F1,F2 

EK 8 
MBM1A_W01+,
MBM1A_U01+ 

C1, C2 W5-W7, W14 
�W5-�W7, 
�W13 

1, 2 
F1,F2 

Formy oceny – szczegóły  
Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie zna funkcji 
elementarnych 

Zna tylko 
najprostsze funkcje 
elementarne 

Zna wszystkie 
funkcje elementarne 

Zna wszystkie funkcje 
elementarne, ich 
własno�ci i wykresy 

EK 2 

Nie zna nawet 
podstawowych poj�� i 
faktów z rachunku 
ró�niczkowego 

Zna wzory 
dotycz�ce obliczania 
pochodnych . Zna 
kryteria istnienia 
ekstremów 
lokalnych oraz 
twierdzenia 
dotycz�ce 
monotoniczno�ci 
funkcji 

Zna ponadto poj�cie 
ró�niczki, wzory 
dotycz�ce jej 
zastosowania oraz 
fakty wypukło�ci 
funkcji i punktów 
przegi�cia 

Zna i umie powi�za�
ró�ne fakty dotycz�ce 
rachunku 
ró�niczkowego 

EK 3 

Nie zna nawet 
podstawowych poj�� i 
faktów z rachunku 
całkowego 

Zna poj�cie funkcji 
pierwotnej, całki 
nieoznaczonej i 
oznaczonej oraz 
podstawowe metody 
całkowania, w tym 

Zna ponadto 
zwi�zek pomi�dzy 
całkami 
nieoznaczonymi i 
oznaczonymi, zna 
twierdzenia 

Zna ponadto poj�cie 
całki niewła�ciwej 
oraz metody jej 
obliczania 



całki z funkcji 
wymiernej 

dotycz�ce 
obliczania całki 
oznaczonej przy 
pomocy całkowania 
przez cz��ci i 
podstawianie 

EK 4 

Nie umie analizowa�
własno�ci funkcji przy 
pomocy pochodnych 

Umie obliczy�
pochodn� I i II rz�du 
funkcji 
elementarnych , 
umie obliczy�
ekstrema lokalne i 
zbada�
monotoniczno��
funkcji 

Umie ponadto 
stosowa� ró�niczk�
do obliczania 
przybli�e� i 
szacowania bł�dów, 
potrafi zbada�
wypukło�� funkcji 

Potrafi ł�czy�
ró�norakie własno�ci 
funkcji w celu pełnego 
jej badania, umie 
obliczy� ekstrema 
globalne oraz 
rozwi�zywa�
problemy 
optymalizacyjne 

EK 5 

Nie potrafi stosowa�
podstawowych metod 
całkowania do 
obliczania całek 
nieoznaczonych i 
oznaczonych 

Umie obliczy� całk�
nieoznaczon� i 
oznaczon� z 
najprostszych 
funkcji, stosuje 
podstawowe metody 
całkowania, umie 
obliczy� całki z 
ułamków prostych 

Umie ponadto 
obliczy� całki z 
funkcji wymiernych  

Umie ponadto 
obliczy� całki 
niewła�ciwe 

EK 6 

Nie potrafi stosowa�
całek oznaczonych do 
rozwi�zywania 
problemów w 
geometrii i fizyce 

Umie obliczy� pole 
figur płaskich 

Umie ponadto 
stosowa� całki w 
geometrii i fizyce 

Umie stosowa�
rachunek całkowy do 
rozwi�zywania 
zło�onych problemów 
z wykorzystaniem 
całek niewła�ciwych 

EK 7 

EK 8 

Nie rozumie sensu 
samokształcenia, nie 
wykazuje ch�ci 
podnoszenia swych 
kompetencji, nie 
korzysta z literatury 

Czasami korzysta z 
literatury i stawia 
pytania na zaj�ciach 

Wykazuje si�
aktywno�ci� na 
zaj�ciach, 
konsultuje własne 
pomysły, korzysta z 
literatury 

Samodzielnie 
poszerza swoj�
wiedz�, jest aktywny 
na zaj�ciach i w pracy 
własnej 

Autor programu: Maria Szapiel 

Adres e-mail: m.szapiel@pollub.pl

Jednostka 
prowadz�ca: 

Zakład Matematyki, Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Paweł Zaprawa, Magdalena Sobczak-Kne�, Arkadiusz Syta, Maria Szapiel, 
Katarzyna Tr�bka-Wi�cław 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn 

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: matematyka II Kod przedmiotu  

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 2 02-0_0 

J�zyk wykładowy: polski 

Rok: I Semestr: 2 

 Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia  18 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu 

C1 
Zapoznanie studentów z podstawami algebry liniowej, geometrii analitycznej w przestrzeni oraz 
rachunku ró�niczkowego i całkowego funkcji dwóch zmiennych.  

C2 Zaznajomienie studentów z mo�liwo�ciami zastosowa� algebry liniowej. 

C3 
Zaznajomienie studentów z mo�liwo�ciami zastosowa� rachunku ró�niczkowego i całkowego 
funkcji dwóch zmiennych. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji 
1 Zakres wiadomo�ci i umiej�tno�ci z Matematyki I. 

Efekty kształcenia   
W zakresie wiedzy student: 

EK 1 zna liczby zespolone 

EK 2 zna podstawowe poj�cia i fakty z zakresu rachunku macierzowego 

EK 3 zna rachunek wektorowy  

EK 4 zna podstawowe poj�cia i fakty z zakresu rachunku ró�niczkowego funkcji dwóch zmiennych 

EK 5 zna podstawowe poj�cia i fakty z zakresu rachunku całkowego funkcji dwóch zmiennych 

W zakresie umiej�tno�ci student: 

EK 6 potrafi rozwi�zywa� zadania dotycz�ce liczb zespolonych 

EK 7 potrafi posługiwa� si� rachunkiem macierzowym i rozwi�zywa� układy równa� liniowych 

EK 8 potrafi posługiwa� si� rachunkiem wektorowym 

EK 9 potrafi stosowa� podstawowe metody rachunku ró�niczkowego funkcji dwóch zmiennych 

EK10 potrafi stosowa� całki podwójne do rozwi�zywania problemów w geometrii i fizyce 

W zakresie kompetencji społecznych student: 

EK11 posiada umiej�tno�� samokształcenia si�  

EK12 rozumie potrzeb� ci�głego dokształcania si� i podnoszenia swoich kompetencji  

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 Liczby zespolone 2 

W2 
Działania na macierzach, wyznacznik 
macierzy, macierz odwrotna, układy równa�

4 

W3 Rachunek wektorowy w R
3 

2 

W4 Płaszczyzna w R
3
, powierzchnie stopnia 

drugiego 
1 



W5 Granica funkcji dwóch zmiennych, pochodne 
cz�stkowe i ró�niczka funkcji 

2 

W6 Ekstrema lokalne – definicja, warunki 
konieczne i dostateczne, ekstrema globalne 

3 

W7 Całka podwójna – definicja, własno�ci, 
zamiana całek podwójnych na iterowane, 
zamiana zmiennych 

3 

W8 Geometryczne i fizyczne zastosowania całki 
podwójnej 

1 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 Liczby zespolone 3 

�W2 
Działania na macierzach, wyznacznik 
macierzy, macierz odwrotna, układy równa�

3 

�W3 Rachunek wektorowy w R
3 

2 

�W4 Granica funkcji dwóch zmiennych, pochodne 
cz�stkowe i ró�niczka funkcji 

2 

�W5 Ekstrema lokalne – definicja, warunki 
konieczne i dostateczne, ekstrema globalne 

3 

�W6 Całka podwójna – definicja, własno�ci, 
zamiana całek podwójnych na iterowane, 
zamiana zmiennych 

3 

�W7 Geometryczne i fizyczne zastosowania całki 
podwójnej 

2 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne 
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�. 

2 �wiczenia audytoryjne, rozwi�zywanie zada�. 

Sposoby oceny 
Ocena formuj�ca 

F1 odpowiedzi ustne 

F2 krótkie sprawdziany pisemne 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 dwa kolokwia pisemne – rozwi�zywania zada�
P2 egzamin pisemny – rozwi�zywanie zada�

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

36 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

3 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

61 

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN 2006. 

2 Jurlewicz T., Skoczylas Z.: Algebra liniowa 1. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007. 



3 
Gdowski B., Pluci�ski E.: Zbiór zada� z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej. Oficyna 
Wydawnicza PW, Warszawa 2002. 

4 Leitner R.: Zarys matematyki wy�szej dla studentów. WNT 2001. 

5 Leitner R. et al: Zadania z matematyki wy�szej. WNT 2006. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W01+,
MBM1A_U01+ 

C1, C2 
W1 
�W1 

1, 2 
F1, F2, P1, P2 

EK 2 
MBM1A_W01+,
MBM1A_U01+ 

C1, C2 
W2 
�W2 

1, 2 
F1, F2, P1, P2 

EK 3 
MBM1A_W01+,
MBM1A_U01+ 

C1 
W3 – W4 
�W3 

1, 2 
F1, F2, P1, P2 

EK 4 
MBM1A_U01+,
MBM1A_U07+ 

C1, C3 
W5 – W6 
�W4 – �W5 

1, 2 
F1, F2, P1, P2 

EK 5 
MBM1A_U01+,
MBM1A_U07+ 

C1, C3 W7 – W8 
�W6 – �W7 

1, 2 
F1, F2, P1, P2 

EK 6 
MBM1A_K01+, 
MBM1A_U05+ 

C1, C2 W1 
�W1 

1, 2 
F1, F2, P1, P2 

EK 7 
MBM1A_K01+, 
MBM1A_U05+ 

C1, C2 W2 
�W2 

1, 2 
F1, F2, P1, P2 

EK 8 
MBM1A_W01+,
MBM1A_U01+ 

C1 W3 – W4 
�W3 

1, 2 
F1, F2, P1, P2 

EK 9 
MBM1A_W01+,
MBM1A_U01+ 

C1, C3 W5 – W6 
�W4 – �W5 

1, 2 
F1, F2, P1, P2 

EK 10 
MBM1A_W01+,
MBM1A_U01+ 

C1, C3 W7 – W8 
�W6 – �W7 

1, 2 
F1, F2, P1, P2 

EK 11 
MBM1A_U01+,
MBM1A_U07+ 

C1, C2, C3 W1 – W8 
�W1 – �W7 

1, 2 
F1, F2 

EK 12 
MBM1A_U01+,
MBM1A_U07+ 

C1, C2, C3 W1 – W8 
�W1 – �W7 

1, 2 
F1, F2 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie zna liczb 
zespolonych 

Zna posta�
algebraiczn� i 
trygonometryczn�
liczby zespolonej 

Zna wzór na 
pot�gowanie i 
pierwiastkowanie 
liczb zespolonych 

Zna metody 
rozwi�zywania 
równa�
algebraicznych 
zespolonych 
dowolnego stopnia 

EK 2 

Nie zna nawet 
podstawowych poj�� i 
faktów z rachunku 
macierzowego 

Zna poj�cie 
wyznacznika, wzór 
na macierz 
odwrotn�

Zna ponadto 
własno�ci 
wyznaczników, 
wzory Cramera 

Zna poj�cie rz�du 
macierzy, twierdzenie 
Kroneckera-
Cappellego 

EK 3 

Nie zna nawet 
podstawowych poj�� i 
faktów z rachunku 
wektorowego 

Zna poj�cie iloczynu 
skalarnego i 
wektorowego 

Zna ponadto 
zastosowania 
iloczynu skalarnego 
i wektorowego 

Zna i umie powi�za�
ró�ne fakty dotycz�ce 
rachunku 
wektorowego 

EK 4 
Nie zna nawet 
podstawowych poj�� i 
faktów z rachunku 

Zna definicje 
pochodnych 
cz�stkowych. Zna 

Zna ponadto poj�cie 
ró�niczki funkcji 
dwóch zmiennych i 

Zna i umie powi�za�
ró�ne fakty dotycz�ce 
rachunku 



ró�niczkowego funkcji 
dwóch zmiennych 

kryteria istnienia 
ekstremów 
lokalnych funkcji 
dwóch zmiennych 

wzory dotycz�ce jej 
zastosowania 

ró�niczkowego funkcji 
dwóch zmiennych 

EK 5 

Nie zna nawet 
podstawowych poj�� i 
faktów z rachunku 
całkowego funkcji 
dwóch zmiennych 

Zna metody 
całkowania funkcji 
ci�głej po zbiorze 
regularnym 

Zna ponadto 
twierdzenia 
dotycz�ce 
obliczania całki 
podwójnej przy 
pomocy zamiany 
zmiennych 

Zna ponadto poj�cie 
całki podwójnej 
niewła�ciwej oraz 
metody jej obliczania 

EK 6 

Nie potrafi 
wykonywa�
podstawowych 
działa� na liczbach 
zespolonych 

Potrafi zapisywa�  
liczby zespolone w 
ró�nych postaciach, 
stosuje poprawnie 
działania 
algebraiczne  

Umie pot�gowa�
i pierwiastkowa�
liczby zespolone 
oraz wyznacza�
zbiory opisane 
liczbami 
zespolonymi  

Ponadto umie 
rozwi�zywa�
równania 
algebraiczne 
dowolnego stopnia 

EK 7 
Nie potrafi stosowa�
rachunku 
macierzowego 

Umie stosowa�
działania na 
macierzach, liczy�
wyznaczniki oraz 
wyznacza� macierze 
odwrotne 

Umie korzysta� z  
własno�ci 
wyznaczników oraz 
wzorów Cramera 

Umie wyznaczy� rz�d 
macierzy i 
wykorzysta�  
twierdzenie 
Kroneckera – 
Capellego 

EK 8 
Nie potrafi 
wykonywa� działa�
na wektorach 

Umie wykona�
działania na 
wektorach oraz 
policzy� iloczyn 
skalarny i wektorowy

Umie zastosowa�
iloczyn skalarny i 
wektorowy 

Umie powi�za� ró�ne 
fakty dotycz�ce 
rachunku 
wektorowego 

EK 9 

Nie umie nawet 
policzy� pochodnych 
cz�stkowych funkcji 
dwóch zmiennych 

Umie wyznacza�
pochodne 
cz�stkowe oraz 
ekstrema lokalne 
funkcji dwóch 
zmiennych 

Umie wyznaczy�
ró�niczk� funkcji 
dwóch zmiennych 
oraz zastosowa� j�

Umie powi�za� ró�ne 
fakty dotycz�ce 
rachunku 
ró�niczkowego funkcji 
dwóch zmiennych 

EK 10 

Nie umie nawet 
obliczy� całki 
podwójnej po 
prostok�cie 

Umie policzy� całk�
z funkcji ci�głej po 
zbiorze regularnym 

Umie obliczy� całki 
podwójne przy 
pomocy zamiany 
zmiennych. Potrafi 
zastosowa� całk�
podwójn� w 
geometrii, fizyce i 
technice. 

Potrafi obliczy� całki 
podwójne 
niewła�ciwe  

EK 11 

EK 12 

Nie rozumie sensu 
samokształcenia, nie 
wykazuje ch�ci 
podnoszenia swych 
kompetencji, nie 
korzysta z literatury 

Czasami korzysta z 
literatury i stawia 
pytania na zaj�ciach 

Wykazuje si�
aktywno�ci� na 
zaj�ciach, 
konsultuje własne 
pomysły, korzysta z 
literatury 

Samodzielnie 
poszerza swoj�
wiedz�, jest aktywny 
na zaj�ciach i w pracy 
własnej 

Autor programu: Maria Szapiel 

Adres e-mail: m.szapiel@pollub.pl

Jednostka 
prowadz�ca: 
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Osoba, osoby 
prowadz�ce: 
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Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

Studia I stopnia o profilu        A �       P �

Przedmiot: ������� Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: �	�
����
�� MBM 1 S 0 2 03-0_0 

J�zyk wykładowy: �������

Rok: I Semestr: 2 

Nazwa specjalno�ci: - 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia  18 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 5 

Cel przedmiotu 
C1 Wyja�nienie poj�� stosowanych w fizyce. 

C2 Wyj��nienie praw fizyki. 

C3 
Zapoznie studentów z zastosowaniem rachunku ró�niczkowo-całkowego, wektorowego oraz 
rachunku prawdopodobie�stwa do fizyki. 

C4 Przygotowanie studenta do samodzielnego rozwi�zywania problemów z fizyki. 

C5 Zapoznanie strudentów z wybranymi najnowszymi odkryciami w fizyce.   

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji 

1 
Potrafi posługiwa� si� wiedz� w zakresie matematyki, w szczególno�ci zna rachunek 
ró�niczkowo-całkowy i wektorowy, oraz rachunek prawdopodobie�stwa. 

2 Wymienia podstawowe poj�cia stosowane w fizyce. 

3 Wymienia podstawowe prawa fizyki. 

Efekty kształcenia  
W zakresie wiedzy student: 

EK 1 Potrafi obja�ni� prawa fizyki na przykładach. 

EK 2 Potrafi  zapisa� równania opisuj�ce zjawiska fizyczne. 

EK 3 Formułuje zale�no�ci pomi�dzy wielko�ciami fizycznymi. 

 W zakresie umiej�tno�ci student: 

EK 4 Potrafi rozwi�zywa� równania opisuj�ce zjawiska fizyczne. 

EK 5 Potafi interpretowa� zjawiska fizyczne.  

EK 6 Potrafi oszacowa� błedy pomiarowe. 

 W zakresie kompetencji społecznych student: 

EK 7 Pracuje samodzielnie rozwi�zuj�c przedstawiony problem 

EK 8 Dyskutuje dobór metody rozwi�zania zagadnienia 



Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

Wprowadzenie. Mechanika klasyczna: ruch prostoliniowy i krzywoliniowy, 
poj�cie wektorów poło�enia, pr�dko�ci  i przyspieszenia.  Siła, ruch i masa 
dla punktu materialnego, układ inercjalny, zasady dynamiki Newtona, siły 
bezwładno�ci. 

2 

W2 

Energia praca i moc, zasada zachowania energii,echanika układu układów 
punktów materialnych, p�d i momentu p�du, zasady zachowania p�du, 
momentu p�du i energii układu cz�stek, elementy mechaniki bryły 
sztywnej, moment siły, energia, zasady dynamiki dla bryły sztywnej, 
hydrostatyka. 

2 

W3 

Hydrodynamika, prawo Bernulliego.Siły spr��ysto�ci, prawo Hooka, drgania 

mechaniczne, ruch harmoniczny, drgania wymuszone, tłumione, rezonans, fale 

mechaniczne, zjawisko Dopplera. 
2 

W4 

Temperatura, energia wewn�trzna, ciepło i praca, funkcje stanu,  pierwsza 
zasada termodynamiki, przemiany termodynamiczne, procesy odwracalne 
nieodwracalne, entropia, druga zasada termodynamiki

1 

W5 
Kinetyczna teoria gazów, gaz doskonały i jego opis, równanie stanu, gaz 
van der Waalsa, silniki cieplne i chłodziarki. 1 

W6 

Elektrostatyka, ładunek punktowy i dipol, potencjał elektryczny, nat��enie 
pola elektrycznego, pojemno�� elektryczna i kondensatory, pr�d 
elektryczny i opór elektryczny, prawo Ohma, pr�d w cieczach,  prawa 
elektrolizy Faradaya, prawo Ohma -obraz mikroskopowy 

1 

W7 

obwody elektryczne, prawa Kirchhoffa, ł�czenie oporników, pole 
magnetyczne, indukcja, prawo Biota-Savarta, siła Lorentza, zjawisko 
Halla, prawo indukcji Faradaya, indukcyjno�� własna i wzajemna 

1 

W8 
Drgania i fale elektromagnetyczne, pr�d zmienny obwody LC, RLC, widmo 
fal elektromagnetycznych, prawa Maxwela. 1 

W9 
Optyka geometryczna: promie� �wietlny, odbicie i załamanie �wiatła, 
falowa natura �wiatła: dyfrakcja, interferencja, polaryzacja. 1 

W10 

Mechanika relatywistyczna: szczególna teoria wzgl�dno�ci, pr�dko��
�wiatła, wzgl�dno�� jednoczesno�ci, transformacja Lorentza, energia i 
masa.  

1 

W11 

Fizyka kwantowa: fotony- kwanty �wiatła, fale materii, zasada 
nieoznaczono�ci Heisenberga, korpuskularna teoria �wiatła: efekt 
fotoelektryczny, emisja i absorpcja �wiatła ciała doskonale czarnego, 
zjawisko Comptona. 

1 

W12 
fizyka atomowa: budowa atomu wodoru, model atomu Bohra, powłoki 
elektronowe, układ okresowy pierwiastków, równanie Schroedingera. 1 

W13 
fizyka ciała stałego: sieci krystaliczne, model pasmowy,wła�ciwo�ci 
magnetyczne i elektryczne ciał stałych,  nadprzewodnictwo. 1 

W14 

Fizyka j�drowa i cz�stek elementarnych: oddziaływanie promieniowania z 
materi�, detekcja promieniowaniamodele i reakcje j�drowe, energia 
j�drowa, kwarki, promieniotwórczo�� naturalna i  sztuczna. 

1 

W15 
Spójno�� �wiatła i lasery, promieniowanie rentgenowskie. Analiza bł�du 
pomiarów wielko�ci fizycznych, 1 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – �wiczenia  

Tre�ci programowe Liczba godzin 
�W1 Przykłady ruchów prosto i krzywoliniowych, pr�dko�ci, przy�pieszenia, 2 



znajdowanie toru ruchu.   

�W2 
Przykłady sił i ich oddziaływa�, siły tarcia i oporu, siła do�rodkowa w 
ruchu po okr�gu, prawo grawitacji Newtona. 2 

�W3 

Zastosowanie zasad zachowania: zasada zachowania energii, zasady 
zachowania p�du, momentu p�du i energii układu cz�stek i bryły 
sztywnej. 

2 

�W4 Zastosowanie praw termodynamiki na przykładach przemian gazowych.  1 

�W5 
Przykłady zmian stanów skupienia. Obliczenia wła�ciwo��i 
termodynamicznych w kinetycznej teorii gazów. 

1 

�W6 

Analiza układów elektrostatycznych, zastosowanie prawa Ohma i praw 
Kirhoffa do obwodów elektrycznych.  Obliczanie pojemno�ci zast�pczej, 
oporu zast�pczego.  

1 

�W7 
Układy pruszaj�cych si� ładunków w polu magnetycznym. Zastosowanie 
prawa Biota-Savarta, siła Lorentza. 1 

�W8 
Przykłady z pr�dami zmiennymi. Obliczanie indukcyjno�ci własnej i 
wzajemnej. Analiza obwodów LC, RLC. 1 

�W9 
Optyka geometryczna: promie� �wietlny, odbicie i załamanie �wiatła, 
falowa natura �wiatła: dyfrakcja, interferencja, polaryzacja. 1 

�W10 
Przykłady stosowania szczególnej teorii wzgl�dno�ci, pr�dko�� �wiatła, 
wzgl�dno�� jednoczesno�ci, transformacja Lorentza, energia i masa  1 

�W11 
Przykłady fal materii. Zastosowanmie zasady nieoznaczono�ci 
Heisenberga. Oblicznie zmiany długo�ci fali w zjawisku Comptona. 1 

�W12 
Przykłady z budowy atomu wodoru, powłok elektronowych. 
Zastosowanie równania Schroedingera.  1 

�W13 
Przykłady z zakresu sieci krystalicznych, modelu pasmowego, 
wła�ciwo�ci magnetycznych i elektrycznych ciał stałych. 1 

�W14 

Przykłady oddziaływanie promieniowania z materi�, detekcja 
promieniowaniamodele i reakcje j�drowe, energia j�drowa, kwarki, 
promieniotwórczo�� naturalna i  sztuczna. 

1 

�W15 Przykłady analizy bł�du pomiarów wielko�ci fizycznych. 1 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne 

1 
Wykład informacyjny z wykorzystaniem �rodków audiowizualnych. Na zaj�ciach s� omawiane 
tre�ci teoretyczne oraz przykłady zastosowa�. 

2 
�wiczenia: rozwi�zywanie zada� przez studentów pod kontrol� prowadz�cego. Praktyczne 
zastosowanie omawianych tre�ci wykładowych; dyskusja wyników. 

Sposoby oceny 
Ocena formuj�ca 

F1 Zadania domowe. W poławie semestru studenci zadania problemowe.  

F2 Aktywno�� w trakcie zaj��. 
F3 Uzyskane oceny z kolokwium zaliczeniowego obejmuj�cego zadania probemowe z fizyki. 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Warunkiem koniecznym jest rozwi�zanie zada� domowych. 

P2 Zaliczenia �wicze� uzyskuje student, który zaliczył kolokwium zaliczaj�ce.  

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe–liczba godzin w semestrze 36 

Godziny kontaktowe w formie np. konsultacji. 
Kolokwium zaliczeniowe. 

4 



Przygotowanie si� do wykładów 10 

Przygotowanie si� do zaj�� i rozwi�zanie zada�
domowych. 

50 

Suma 100 

Suma punktów ECTS dla przedmiotu 4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, tomy 1-5, PWN 2003, 

2 J. Walker, Podstawy fizyki -zbiór zada�, PWN 2005, 

3 C. Bobrowski, Fizyka -krótki kurs, WNT 2005, 

4 J. Orear, Fizyka tomy 2, WNT 2004, 

5 
M.A. Herman, A. Kalesty�ski, L. Widomski, Podstawy Fizyki dla kandydatów na wy�sze uczelnie 
i studentów, PWN 2009. 

6 J. Masalski, Fizyka dla in�ynierów -fizyka współczesna, WNT 1977.  

7 S. Brandt, Analiza danych, PWN, Warszawa 1998.  

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
�	�
���
��

�	�
������

C1,C2,C3,C4
,C5 

W1-15, 
�w1-15 

1,2 P1-2, F1-3 

EK 2 
�	�
���
��

�	�
������

C1,C2,C3,C4
,C5 

W1-15, 
�w1-15 

1,2 P1-2, F1-3 

EK 3 
�	�
���
��

�	�
������
C1,C2,C4,C5

W1-15, 
�w1-15 

1,2 P1-2, F1-3 

EK 4 
�	�
�������

�	�
�������
C1-C4 

W1-15, 
�w1-15 

1,2 P1-2, F1-3 

EK 5 �	�
����
��
C1,C2,C3,C4

,C5 
W1-15, 
�w1-15 

1,2 P1-2, F1-3 

EK 6 �	�
���
��� C3,C4 W15, �w15 1,2 P1-2, F1-3 

EK 7 �	�
������� C4 
W1-15, 
�w1-15 

1,2 P1-2, F1-3 

EK 8 �	�
������� C4,C5 
W1-15, 
�w1-15 

1,2 P1-2, F1-3 



Formy oceny – szczegóły  
Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie potrafi wymieni�
praw fizyki. 

Potrafi wymieni�
prawa fizyki  

Potrafi obja�ni�
prawa fizyki na 
wybranych 
przykładach. 

Potrafi obja�ni� prawa 
fizyki na  wielu 
przykładach. 

EK 2 
Nie potrafi  zapisa�
równan� opisuj�cych 
zjawiska fizyczne. 

Protrafi 
zidentyfikowa�
problem fizyczny. 

Potrafi omówi�
zjawisko fizyczne i 
zaproponowa�
równania. 

Potrafi  zaproponowa�  
i zapisa� równania 
opisuj�ce zjawiska 
fizyczne. 
Zna ograniczenia ich 
stosowalno�ci.   

EK 3 

Nie formułuje 
zale�no�ci pomi�dzy 
wielko�ciami 
fizycznymi. 

Zna matematyczne  
zwi�zki pomi�dzy 
wielko�ciami 
fizycznymi. 

Potrafi poda� i 
omówi� zale�no�ci 
pomi�dzy 
poszcz�gónymi 
wielko�ciami 
fizycznymi. 

Formułuje zale�no�ci 
pomi�dzy wielko�ciami 
fizycznymi dla 
konkretnych 
przypadków. 

EK 4 

 Nie wie jak  rozwi�za�
równania 
fizycznde 
(algebraiczne, 
ró�niczkowo-całkowe).  

Wie jak zastosowa�
rachunek 
matematyczny do 
zagadnien fizycznych 
ale zabiera mu to 
zbyt wiele czasu. Nie 
potrafi omówi�
wyników. 

Wie jak zastosowa�
rachunek 
matematyczny do 
zagadnien 
fizycznych, potrafi  
omówi� wyniki. 

Potrafi rozwi�zywa�
równania opisuj�ce 
zjawiska fizyczne. 
Potrafi omówi� wyniki i 
uogólni� wyniki na cał�
klas� problemów. 

EK 5 

Nie potafi 
interpretowa� zjawisk 
fizycznych.  

Potrafi identifikowa�
wielko�ci fizyczne i 
bada� ich zmiany 
oraz matematyczne 
zale�no�ci. 

Potrafi identifikowa�
wielko�ci fizyczne i 
matematyczne 
modelowa� ich 
zmiany. 

Potafi interpretowa�
zjawiska fizyczne. 
Umie je   omówi� oraz  
matematycznie 
zamodelowa�.  

EK 6 

Nie potrafi oszacowa�
błedów pomiarowych. 

Potrafi wykona�
oszacowania  dla 
poszczególnych 
przypadków  

Potrafi zastosowa�
kilka metod 
szczowania błedu 
pomiarowego. 

Potrafi oszacowa�
błedy pomiarow,.  
oraz zaproponowa�  
sposoby ich obni�enia. 

EK 7 

Nie potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu. 

Potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu po 
ukierunkowaniu przez 
prowadz�cego 

Potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu 

Potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu i klasy 
zagadnie� podobnych 
stosuj�c ró�ne metody 
rozwi�za�

EK 8 

Nie podaje �adnych 
metod rozwi�zania 
zagadnienia 
fizycznego. 

Wynmienia wybrane 
metody rozwi�zania 
zagadnienia 

Opisuje metody 
rozwi�zania 
zagadnienia i potrafi 
je stosowa�. 

Opisuje ró�ne metody 
rozwi�zywania 
zagadnie�, potrafi 
wskaza� ich zalety i 
wady 

Autor programu: Dr hab. Grzegorz Litak 

Adres e-mail: g.litak@pollub.pl

Jednostka 
prowadz�ca: 

Katedra Mechaniki Stosowanej 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Dr hab. Grzegorz Litak, dr Andrzej Rysak, dr Mariusz Michalik 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia pierwszego stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Bezpiecze�stwo i higiena pracy Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 1 04-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: I Semestr: 1 

Nazwa specjalno�ci: - 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  5 

�wiczenia -  

Laboratorium -  

Projekt -  

Liczba punktów ECTS: 1 

Cel przedmiotu
C1 Przygotowanie studentów do pracy z przepisami dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

C2 
Zapoznanie studentów z rozwi�zaniami technicznymi maj�cymi na celu ochron� zdrowia i bez-
piecze�stwo po�arowe pracowników na przykładach rozwi�za� zastosowanych w obiektach 
Politechniki Lubelskiej 

C3 Przygotowanie studentów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Umiej�tno�� czytania ze zrozumieniem tekstów w j�zyku polskim. 

2 	wiadomo�� strat materialnych i niematerialnych ponoszonych w wyniku wypadków przy pracy 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 zna podstawowe zasady bezpiecze�stwa i higieny pracy obowi�zuj�ce w przemy�le 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 2
ma przygotowanie niezb�dne do pracy w �rodowisku przemysłowym oraz potrafi wdra�a� za-
sady bezpiecze�stwa zwi�zane z tego typu prac�
W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 3
rozumie potrzeb� ci�głego poszukiwania najlepszych rozwi�za� organizacyjnych i technicz-
nych maj�cych na celu popraw� bezpiecze�stwa pracy 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

ródła przepisów dotycz�cych bezpiecze�-
stwa pracy. 

0,5 

W2 
Rodzaje zagro�e�, które mog� wyst�pi� na 
stanowiskach pracy i działania prewencyjne. 

1,5 

W3 Wypadki przy pracy 1 

W4 Ochrona przeciwpo�arowa budynków 1 

W5 
Procedury alarmowania i udzielanie pomocy 
przedmedycznej 

1 

Suma godzin: 5

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�  

2 Wykorzystanie �rodków dydaktycznych wzrokowych prostych - oryginalne przedmioty. 



Sposoby oceny
Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie z ocen�

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

5 

Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

20 

Suma 25 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

1 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 http://www.ciop.pl/ 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W22++ C1, C2, C3 
W1, W2, W3 

W4, W5 
1, 2 P1 

EK 2 MBM1A_U23++ C1, C2, C3 
W1, W2, W3 

W4, W5 
1, 2 P1 

EK 3 
MBM1A_K03+ 
MBM1A_K04+ 

C1, C2, C3 
W1, W2, W3 

W4, W5 
1, 2 P1 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna podstawo-
wych zasad bezpie-
cze�stwa i higieny 
pracy 

Zna podstawowe 
zasady bezpiecze�-
stwa i higieny pracy. 

Zna podstawowe 
zasady bezpiecze�-
stwa i higieny pracy 
oraz potrafi pokaza�
przykłady ich zasto-
sowania na kon-
kretnych stanowi-
skach pracy. 

Zna podstawowe 
zasady bezpiecze�-
stwa i higieny pracy 
oraz potrafi wprowa-
dza� je praktycznie 
na konkretnych sta-
nowiskach pracy. 

EK 2 

Nie posiada przygo-
towania niezb�dnego 
do pracy w �rodowi-
sku przemysłowym 

Posiada w stopniu 
podstawowym przy-
gotowanie nie-
zb�dne do pracy w 
�rodowisku przemy-
słowym 

Posiada przygoto-
wanie niezb�dne do 
pracy w �rodowisku 
przemysłowym oraz 
potrafi wdra�a�
zasady bezpiecze�-
stwa zwi�zane z 
tego typu prac�

Posiada przygotowa-
nie niezb�dne do 
pracy w �rodowisku 
przemysłowym oraz 
potrafi wdra�a� nowe 
zasady bezpiecze�-
stwa zwi�zane z tego 
typu prac�

EK 3 

Nie ma �wiadomo�ci 
o konieczno�ci ci�-
głego poszukiwania 
najlepszych rozwi�-
za� organizacyjnych i 
technicznych maj�-

Rozumie w stopniu 
podstawowym po-
trzeb� ci�głego po-
szukiwania najlep-
szych rozwi�za�
organizacyjnych i 

Rozumie potrzeb�
ci�głego poszuki-
wania najlepszych 
rozwi�za� organi-
zacyjnych i tech-
nicznych maj�cych 

Jest �wiadomy swojej 
roli w procesie ci�-
głego poszukiwania 
najlepszych rozwi�-
za� organizacyjnych i 
technicznych maj�-



cych na celu popraw�
bezpiecze�stwa pracy 

technicznych maj�-
cych na celu po-
praw� bezpiecze�-
stwa pracy 

na celu popraw�
bezpiecze�stwa 
pracy 

cych na celu popraw�
bezpiecze�stwa 
pracy 

Autor programu: dr Dariusz Dziadko

Adres e-mail: d.dziadko@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Sekcja BHP i P.Po� Politechnika Lubelska 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr Dariusz Dziadko



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia pierwszego stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Ochrona własno�ci intelektualnej Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 1 05-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: I Semestr: 1 

Nazwa specjalno�ci: - 

Rodzaj zaj�� i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  15 

�wiczenia -  

Laboratorium -  

Projekt -  

Liczba punktów ECTS: 1 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów z mo�liwo�ciami ochrony zarówno własnej pracy twórczej, jak i tej któr�
b�d� mogli wykorzysta� w ramach funkcjonuj�cego przedsi�biorstwa. 

C2 
Zapoznanie studentów z mo�liwo�ciami oraz warunkami i podstawami prawnymi ochrony 
zarówno własnej pracy twórczej, jak i tej któr� b�d� mogli wykorzysta� w ramach 
funkcjonuj�cego przedsi�biorstwa.  

 C3 

Zapoznanie studentów z mo�liwo�ciami oraz warunkami i podstawami prawnymi ochrony 
zarówno własnej pracy twórczej, jak i tej któr� b�d� mogli wykorzysta� w ramach 
funkcjonuj�cego przedsi�biorstwa oraz zapoznanie studentów z mo�liwo�ciami i zasadami 
eksploatowania i komercyjnego wykorzystania dóbr własno�ci intelektualnej 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Znajomo�� podstawowych instytucji prawa cywilnego 

2 Umiej�tno�� posługiwania si� wyszukiwarkami internetowymi 

3 Zdolno�� logicznego my�lenia 

Efekty kształcenia 
 W zakresie wiedzy: 

EK 1
Znajomo�� rodzajów i podstawowej charakterystyki dóbr własno�ci intelektualnej oraz mo�li-
wo�ci ich ochrony, wiedza na temat rodzajów umów w prawie własno�ci intelektualnej  

EK 2
Znajomo�� rodzajów dóbr własno�ci intelektualnej, systemów prawnych ich ochrony, przesła-
nek ochrony, znajomo�� poj�� zdolno�� patentowa i czysto�� patentowa; wiedza na temat 
rodzajów umów w prawie własno�ci intelektualnej  

EK 3

Znajomo�� rodzajów dóbr własno�ci intelektualnej, systemów prawnych ich ochrony i przesła-
nek uzyskania ochrony danego dobra niematerialnego, wył�cze� od ochrony (przeszkód 
ochrony); znajomo�� poj�� zdolno�� patentowa i czysto�� patentowa; znajomo�� baz danych 
dóbr własno�ci intelektualnej i znajomo�� systemów klasyfikacji patentowej; wiedza na temat 
zasad sporz�dzania opisu patentowego; wiedza na temat rodzajów umów w prawie własno�ci 
intelektualnej,  

 W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 1
umiej�tno�� identyfikacji konkretnych dóbr własno�ci intelektualnej podlegaj�cych ochronie 
prawnej w ramach danego przedsi�biorstwa. 

EK 2
umiej�tno�� identyfikacji konkretnych dóbr własno�ci intelektualnej podlegaj�cych ochronie 
prawnej w ramach danego przedsi�biorstwa; umiej�tno�� sprawdzenia w bazach danych in-
formacji na temat chronionych dotychczas dóbr własno�ci przemysłowej. 

EK 3
umiej�tno�� identyfikacji konkretnych dóbr własno�ci intelektualnej podlegaj�cych ochronie 
prawnej w ramach danego przedsi�biorstwa i wyboru systemy ochrony; umiej�tno�� spraw-
dzenia w bazach danych informacji na temat chronionych dotychczas dóbr własno�ci przemy-



słowej , umiej�tno�� okre�lenia podstawowych elementów tre�ci umów w zakresie dóbr wła-
sno�ci intelektualnej 

 W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 1 docenia warto�� wiedzy  

EK 2 docenia warto�� wiedzy i efektów twórczego działania 

EK 3
docenia warto�� wiedzy i efektów twórczego działania; wykazuje umiej�tno�� logicznego 
my�lenia analizuj�c przykłady z orzecznictwa, ilustruj�ce zagadnienia teoretyczne. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Poj�cie własno�ci intelektualnej i własno�ci 
przemysłowej i dobra niematerialnego  

1 

W2 

Wst�pna charakterystyka wszystkich dóbr wła-
sno�ci intelektualnej, do których zalicza si�: 
utwory, wynalazki, wzory u�ytkowe, wzory 
przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geo-
graficzne, topografie układów scalonych, ozna-
czenia przedsi�biorstw, firmy przedsi�biorców, 
know-how, nowe odmiany ro�lin. 

1 

 W3 

Krótki rys historii wynalazczo�ci,  krajowe i mi�-
dzynarodowe systemy ochrony patentowej 
(UPRP, EPC, PCT), przesłanki zdolno�ci pa-
tentowej wynalazku oraz przesłanki uzyskania 
prawa ochronnego na wzór u�ytkowy, a poj�cie 
czysto�ci patentowej. 

1 

W4 

Rozwi�zania niepodlegaj�ce opatentowaniu 
(wył�czenia patentowe), Poj�cie podmiotu 
uprawnionego do patentu i podmiotu 
uprawnionego z patentu, prawa maj�tkowe i 
osobiste wynalazcy, zakres prawa z patentu, 
ograniczenia prawa z patentu.  

1 

W5 

Wyga�ni�cie i uniewa�nienie patentu, naruszenie 
patentu (roszczenia), dodatkowe prawo 
ochronne - SPC (przedłu�enie ochrony 
patentowej), Mi�dzynarodowa Klasyfikacja Pa-
tentowa (MKP), podstawowe bazy danych w 
zakresie wynalazków, podstawowe zasady spo-
rz�dzania opisu patentowego 

1 

W6 
Zasady rozporz�dzania dobrami własno�i 
intelektualnej (m.in. umowa licencyjna, umowa o 
przeniesienie prawa do dobra niematerialnego). 

1 

W7 

Krajowe, mi�dzynarodowe i wspólnotowe 
systemy ochrony wzorów przemysłowych oraz 
zakres i przesłanki udzielenie przez UP prawa z 
rejestracji na wzór przemysłowy. 

1 

W8 

Rodzaje znaków towarowych, krajowe (UPRP), 
mi�dzynarodowe (Porozumienie Madryckie i 
Protokuł do Porozumienia) i wspólnotowe (CTM) 
systemy ochrony znaków towarowych. 

1 

W9 
zdolno�� odró�niaj�ca znaku towarowego, 
wzgl�dne przeszkody rejestracji znaku 
towarowego 

1 

W10 

bezwzgl�dne przeszkody rejestracji znaku 
towarowego, zakres i ograniczenia prawa 
ochronnego na znak towarowy, uniewa�nienie i 
wyga�ni�cie prawa ochronnego na znak 
towarowy 

1 

W11 
Przedmiot prawa autorskiego (utwór) i podmiot 
prawa autorskiego 

1 

W12 
Tre�� prawa autorskiego (autorskie prawa oso-
biste i maj�tkowe, przej�cie autorskich praw 

1 



maj�tkowych) 

W13 
ochrona autorskich praw maj�tkowych i osobi-
stych (roszczenia), dozwolony u�ytek osobisty 
chronionych utworów  

1 

W14 
Dozwolony u�ytek publiczny chronionych utwo-
rów oraz prawnoautorska ochrona programów 
komputerowych 

1 

W15 Test zaliczeniowy 1 

Suma godzin: 15 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Prezentacje multimedialne 

2 
Internet ( bazy danych Urz�du Patentowego RP oraz bazy mi�dzynarodowe, klasyfikacje 
stosowane w dziedzinie własno�ci przemysłowej) 

3 Omawianie przykładów z orzecznictwa dla praktycznego zilustrowania zagadnie� teoretycznych 

Sposoby oceny
Ocena podsumowuj�ca 

P1 Test  

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

15 

Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

15 

Suma 30 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

1 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 

Zbiór podstawowych przepisów: 

− Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własno�ci przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r, Nr 19, 
poz.1117 z pó
niejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Nr 80 z 2000 r. (tekst 
jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z  pó
niejszymi zmianami), 

− Rozporz�dzenie Prezesa RM z dnia 17 wrze�nia 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania 
zgłosze� wynalazków i wzorów u�ytkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1119 z pó
niejszymi 
zmianami) 

2 T. Szymanek, Prawo własno�ci przemysłowej, Podr�cznik akademicki, Warszawa 2008 

3 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008 

Literatura uzupełniaj�ca 

4 Pyr�a A. (red.), Poradnik wynalazcy, Urz�d Patentowy RP, Warszawa 2009 

5 Kotarba W. Zarz�dzanie wiedz� chronion� w przedsi�biorstwie, ORGMASZ 2001 

6 Vall du M., Prawo patentowe, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W21 ++ 
MBM1A_K04 ++ 
MBM1A_K05 + 

C1 
W1-W4,  
W7-W8, 

W11 
1 P1 



MBM1A_K06 + 

EK 2 

MBM1A_W21 ++ 
MBM1A_K04 ++ 
MBM1A_K05 + 
MBM1A_K06 + 

C2  
W1-W4, 
W7-W9, 

W11,W13 
1,2  P2 

EK 3 

MBM1A_W21 ++ 
MBM1A_K04 ++ 
MBM1A_K05 + 
MBM1A_K06 + 

C3 W1-W14 1,2,3 P3 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie spełnia kryteriów 
wymaganych co naj-
mniej na ocen� 3 (dst) 

Zna rodzaje i podsta-
wow� charakterystyk�
dóbr własno�ci inte-
lektualnej, potrafi wy-
mieni� przynajmniej 2 
wył�czenia od ochrony 
wynalazku i znaku 
towarowego 

Zna rodzaje i podsta-
wow� charakterystyk�
dóbr własno�ci inte-
lektualnej oraz mo�li-
wo�ci ich ochrony, 
potrafi wymieni� przy-
najmniej 3 wył�czenia 
od ochrony wynalazku 
i znaku towarowego. 

Zna rodzaje dóbr wła-
sno�ci intelektualnej, 
systemy prawne ich 
ochrony i przesłanki 
uzyskania ochrony 
danego dobra niemate-
rialnego, potrafi wymie-
ni� przynajmniej 4 wy-
ł�czenia od ochrony 
wynalazku i znaku to-
warowego (przeszkody 
ochrony); zna poj�cie 
zdolno�� patentowa i 
czysto�� patentowa;  

EK 2 

Nie spełnia kryteriów 
wymaganych co naj-
mniej na ocen� 3 (dst) 

Zna podstawowe bazy 
danych dóbr własno�ci 
przemysłowej 

Potrafi  identyfikowa�
konkretne dobra wła-
sno�ci intelektualnej 
podlegaj�cych ochro-
nie prawnej w ramach 
danego przedsi�bior-
stwa; zna podstawowe 
bazy danych dóbr 
własno�ci przemysło-
wej 

Potrafi  identyfikowa�
konkretne dobra wła-
sno�ci intelektualnej 
podlegaj�cych ochronie 
prawnej w ramach da-
nego przedsi�biorstwa i 
wybra� wła�ciwy sys-
tem ochrony; zna pod-
stawowe bazy danych 
dóbr własno�ci przemy-
słowej i podstawowe 
kryteria poszukiwa� w 
tych bazach  

EK 3 

Nie spełnia kryteriów 
wymaganych co naj-
mniej na ocen� 3 (dst) 

Potrafi wymieni� ele-
menty opisu patento-
wego; zna rodzaje 
umów w prawie wła-
sno�ci intelektualnej 

Potrafi wymieni� ele-
menty opisu patento-
wego i opisu wyna-
lazku; zna rodzaje 
umów w prawie wła-
sno�ci intelektualnej 

zna systemy klasyfikacji 
patentowej; potrafi 
wymieni� elementy 
opisu patentowego i 
opisu wynalazku oraz 
poda� cechy zastrze-
�e� patentowych; zna 
rodzaje umów w prawie 
własno�ci intelektualnej 
i potrafi wymieni� pod-
stawowe elementy ich 
tre�ci. 

Autor programu: dr Joanna Sitko 

Adres e-mail: j.sitko@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Organizacji Przedsi�biorstwa, Wydział Zarz�dzania 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr Joanna Sitko 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia pierwszego stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Praktyki zawodowe Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 S 0 6 06-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: III Semestr: VI 

Nazwa specjalno�ci: - 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład   

�wiczenia   

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 5 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów ze struktur� organizacyjn� zakładu pracy, stosowanymi metodami oraz 
�rodkami wytwarzania produktów , zasadami bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Zna podstawowe zasady bezpiecze�stwa i higieny pracy obowi�zuj�ce w przemy�le 
maszynowym 

2 
Ma podstawow� wiedz� w zakresie zarz�dzania oraz w zakresie ochrony własno�ci 
intelektualnej oraz prawa patentowego 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Zna podstawowe zasady bezpiecze�stwa i higieny pracy w �rodowisku przemysłowym. 

EK 2
Zna podstawowe metody wytwarzania wyrobów oraz u�yte narz�dzia zwi�zane ze specyfik�
produkcji zakładu pracy. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 3 Posiada umiej�tno�� pracy indywidualnej oraz w zespole. 

EK 4 Potrafi podejmowa� podstawowe decyzje zwi�zane z organizacj� procesu produkcyjnego.  

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 5 Ma �wiadomo�� współdziałania i pracowania w grupie, przyjmuj�c w niej ró�ne role. 

EK 6
Ma �wiadomo�� odpowiedzialno�ci za prac� własn� oraz wyra�a gotowo�� podporz�dkowania 
si� zasadom pracy w zespole.  

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – praktyka 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 

Studenci odbywaj� praktyk� na wydziałach 
produkcyjnych, narz�dziowniach lub 
warsztatach remontowych zakładów 
przemysłowych, bior�c czynny udział w 
prowadzonych tam pracach. Zakres praktyk 
dostosowany jest do mo�liwo�ci zakładów i 
odzwierciedla stosowane w nich technologie 
produkcji i remontów. 
Praktyka odbywa si� w miesi�cach 
wakacyjnych i trwa 4 tygodnie (20 dni 



roboczych – 120 godzin) 
Ramowy program praktyki obejmuje: 
1. Szkolenie BHP oraz p.-po�. 
2. Zapoznanie z : 
- organizacj� ogóln� zakładu pracy i profilem 
produkcji , 
-metodami wytwarzania produktów 
stosowanymi w zakładzie pracy, 
- urz�dzeniami wykorzystywanymi w 
procesach produkcyjnych wytworów 
wykonywanych w zakładzie, 
3. Zapoznanie z: 
- organizacj� stanowisk pracy, na których 
przewidywana jest praca studenta, 
- stosowanymi �rodkami (narz�dzia oraz 
oprzyrz�dowanie) na stanowiskach pracy 
studenta  
- sposobem bezpiecznego i higienicznego 
wykonywania pracy. 
4. Praktyka stanowiskowa w zakresie 
wskazanym przez zakładowego opiekuna 
praktyk lub bezpo�redniego przeło�onego. 
5. Opracowanie sprawozdania z przebiegu 
praktyki. 

Suma godzin: - 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Zaj�cia praktyczne 

2 Instrukcje BHP oraz p-po�. obowi�zuj�ce w zakładzie pracy. 

3 Instrukcje obsługi stosowanego oprzyrz�dowania na stanowisku pracy. 

Sposoby oceny
Ocena podsumowuj�ca 

P1 Za�wiadczenie od zakładowego opiekuna praktyk. Sprawozdanie z praktyk. Odpowied	 ustna. 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie spotkania organizacyjnego dla całego 
kierunku studiów  – ł�czna liczba godzin w 
semestrze 

2 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu do 
procedur zwi�zanych z przygotowaniem 
dokumentacji praktyki– ł�czna liczba godzin w 
semestrze 

1 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaliczenia praktyk  – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

2 

Odbycie praktyki, przygotowanie sprawozdania  – 
ł�czna liczba godzin  w semestrze  

120 

Suma 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

5 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Brak wymaga�. 



Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych dla 
całego programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W22+ 
MBM1A_U23+

C1 P1 1,2,3 P1 

EK 2 

MBM1A _W01++ 
MBM1A _W04++ 
MBM1A _W05+ 
MBM1A _W10+ 
MBM1A _W11+ 
MBM1A _W12+ 
MBM1A _W13+ 
MBM1A _W14+ 

MBM1A_W16+

C1 P1 1,2,3 P1 

EK 3 

MBM1A _U04+ 
MBM1A _U10+ 
MBM1A _U05+

C1 P1 1,2,3 P1 

EK 4 

MBM1A _U08+ 
MBM1A _U09+ 
MBM1A _U12+ 
MBM1A _U13+ 
MBM1A _U14+ 
MBM1A _U16+ 
MBM1A _U17+

C1 P1 1,2,3 P1 

EK 5 MBM1A _K03+ C1 P1 1,2,3 P1 

EK 6 MBM1A _K04+ C1 P1 1,2,3 P1 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna 
podstawowych zasad 
BHP oraz przepisów 
p-po�. 
obowi�zuj�cych w 
zakładzie pracy 

Zna w ograniczonym 
zakresie 
podstawowe zasady 
BHP oraz przepisy 
p-po�. 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
podstawowe zasady 
BHP oraz przepisy 
p-po�. 

Potrafi w 
wyczerpuj�cy sposób 
omówi� podstawowe 
zasady BHP oraz 
przepisy p-po�. 
obowi�zuj�ce w 
zakładzie pracy 

EK 2 

Nie zna 
podstawowych metod 
wytwarzania wyrobów 
oraz u�ytych narz�dzi 
w procesach produkcji   
stosowanych w 
zakładzie pracy 

Zna w ograniczonym 
zakresie 
podstawowe metody 
wytwarzania 
wyrobów oraz 
u�ytych narz�dzi w 
procesach produkcji   

Potrafi w ogólny 
sposób omówi�
metody 
wytwarzania oraz 
�rodki produkcji 
wyrobów stosowane 
w zakładzie pracy 

Potrafi w 
wyczerpuj�cy sposób 
scharakteryzowa�
metody wytwarzania 
oraz �rodki produkcji 
wyrobów stosowane 
w zakładzie pracy

EK 3 

Nie posiada 
umiej�tno�ci pracy 
indywidualnej oraz w 
zespole 

Posiada 
ograniczon�
umiej�tno�� pracy 
indywidualnej oraz w 
zespole

Posiada 
umiej�tno�� pracy 
indywidualnej oraz 
w zespole

Potrafi bardzo dobrze 
pracowa� w zespole 
jak równie�
indywidualnie 

EK 4 

Nie potrafi 
podejmowa�
podstawowych decyzji 
zwi�zanych z 

Potrafi w 
ograniczonym 
zakresie  
podejmowa�

Potrafi podejmowa�
podstawowe 
decyzje zwi�zane z 
działalno�ci�

Potrafi szybko 
podejmowa�
podstawowe decyzje 
zwi�zane z 



działalno�ci�
in�yniersk�

podstawowe decyzje 
zwi�zane z 
działalno�ci�
in�yniersk�

in�yniersk� działalno�ci�
in�yniersk�

EK 5 

Nie ma �wiadomo�ci 
współdziałania i 
pracowania w grupie 

Wykazuje w 
ograniczonym 
zakresie 
�wiadomo��
współdziałania i 
pracowania w grupie 

Wykazuje w 
dostatecznym 
zakresie 
�wiadomo��
współdziałania i 
pracowania w 
grupie 

Wykazuje wysok�
�wiadomo��
współdziałania i 
pracowania w grupie 

EK 6 

Wykazuje brak 
�wiadomo�ci 
odpowiedzialno�ci za 
prac� własn� oraz nie 
wyra�a gotowo�ci 
podporz�dkowania si�
zasadom pracy w 
zespole 

Wykazuje 
ograniczon�
�wiadomo��
odpowiedzialno�ci 
za prac� własn�
oraz w sposób 
ograniczony wyra�a 
gotowo��
podporz�dkowania 
si� zasadom pracy 
w zespole 

Wykazuje 
dostateczn�
�wiadomo��
odpowiedzialno�ci 
za prac� własn�
oraz wyra�a 
gotowo��
podporz�dkowania 
si� zasadom pracy 
w zespole 

Posiada wysok�  
�wiadomo��
odpowiedzialno�ci za 
prac� własn� oraz 
wyra�a gotowo��
podporz�dkowania 
si� zasadom pracy w 
zespole 

Autor programu: Dr in�. Leszek Ku�mierz 

Adres e-mail: l.kusmierz@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczny  

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: J�zyk angielski Kod przedmiotu 

Status przedmiotu:  MBM 1 N 0 3 09-1_0 

J�zyk wykładowy: angielski

Rok: II Semestr: III 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład   

�wiczenia  18 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu
C1 Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� słownictwem w zakresie mechaniki i budowy maszyn. 

C2 Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� tekstem specjalistycznym w dziedzinie wła�ciwej dla 
studiowanego kierunku (tłumaczenia, korzystanie z literatury fachowej). 

C3 Nabycie umiej�tno�ci interpretacji i wypełniania dokumentacji specjalistycznej, odnosz�cej si�
do studiowanej dziedziny. 

C4 Rozszerzenie umiej�tno�ci swobodnego posługiwania si� specjalistycznym j�zykiem mówionym 
w zakresie studiowanego kierunku (prezentacje, udział w dyskusji, formułowanie opinii). 

C5 Rozszerzenie i uzupełnienie kompetencji j�zykowych w zakresie struktur gramatycznych 
niezb�dnych w komunikacji j�zykowej w mowie i pi�mie. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Poziom B1 w zakresie gramatyki i słownictwa w mowie i pi�mie. 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Rozumie i potrafi interpretowa� teksty specjalistyczne charakterystyczne dla studiowanej 
dziedziny w stopniu podstawowym. 

EK 2 Rozumie specjalistyczny j�zyk mówiony w postaci wykładów, prezentacji, seminariów, dyskusji 
etc. W stopniu podstawowym. 

EK 3 Zna struktury gramatyczne niezb�dne w mowie i pi�mie w studiowanej dziedzinie. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 4 Potrafi korzysta� z literatury fachowej w j�zyku angielskim w stopniu podstawowym. 

EK 5 Potrafi wypowiada� si� oraz wyra�a� swoje opinie w mowie i w pi�mie na tematy obj�te 
zakresem studiów w stopniu podstawowym. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 6 Potrafi samodzielnie posługiwa� si� j�zykiem angielskim w obszarze studiowanej dziedziny.

EK 7 Potrafi samodzielnie wyszukiwa� informacje w literaturze specjalistycznej w j�zyku angielskim. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – �wiczenia 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 Test poziomuj�cy. 1 

�W 2 
�ycie zawodowe – ambicja, plany, szczeble 
kariery zawodowej oraz czynniki wpływaj�ce 
na sukces.  

1 

�W 3 Zarz�dzanie zasobami ludzkimi w zakresie 1 



struktury kadrowej firmy, rekrutacji kadr, 
przygotowania i interpretacji dokumentacji 
zwi�zanej z ubieganiem si� o prac�. 

�W 4 

CV oraz list motywacyjny jako prezentacja i 
autoprezentacja najwa�niejszych informacji na 
temat kwalifikacji, do�wiadczenia 
zawodowego oraz predyspozycji 
osobowo�ciowych potrzebnych na rynku 
pracy. 

2 

�W 5 
Rozmowa telefoniczna jako nieodzowny 
element biznesu. Czasowniki modalne 
(pro�by, propozycje, umiej�tno�ci). 

1 

�W 6 

Zapoznanie si� ze struktur� uczelni 
(wydział..), nazewnictwem zwi�zanym ze 
studiowaniem (semestr, studia stacjonarne…). 
Autoprezentacja na tle uczelni PL. 

1 

�W 7 

Odczyt danych liczbowych z wykresów, 
wymiarów, działa	 arytmetycznych, symboli 
matematycznych oraz słownictwo dotycz�ce 
kształtów i brył geometrycznych. 

1 

�W 8 
Powtórzenie i utrwalenie wiadomo�ci (U1) 
oraz słownictwa technicznego – kolokwium 
sprawdzaj�ce. 

1 

�W 9 
Sprzeda� przez internet – tradycyjne zakupy a 
sprzeda� online, wielokanałowy system 
sprzeda�y detalicznej. 

1 

�W 10 
Okresy warunkowe (zerowy, pierwszy, drugi). 
Czas przyszły Future Simple. 

2 

�W 11 
Negocjacje w biznesie (stawianie warunków), 
pertraktacje, osi�ganie porozumienia. Porady 
dla negocjatorów. 

1 

�W 12 
Analiza przypadku – fuzja dwóch agencji 
turystycznych – negocjowanie w praktyce. 
Czasowniki modalne (przymus, konieczno��). 

1 

�W 13 

J�zyk specjalistyczny: wprowadzenie 
ogólnych poj�� dotycz�cych materiałów i ich 
wła�ciwo�ci; opis i budowa samochodu 
osobowego. 

2 

�W 14 

J�zyk specjalistyczny: narz�dzia podstawowe 
warsztatu i ich zastosowania; praca w 
warsztacie i bezpiecze	stwo przy pracy w 
warsztacie i laboratorium. 

1 

�W 15 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomo�ci z U2 
oraz słownictwa technicznego. Kolokwium 
sprawdzaj�ce. Podsumowanie wyników 
nauczania w III semestrze. 

1 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne
1 �wiczenia audytoryjne 

2 Konwersatoria 

3 Translatoria 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Ocena bie��ca 

F2 Sprawdzian wiadomo�ci 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie 



Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

18 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

3 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

79 

… 

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Market Leader – pre-intermediate New Edition D.Cotton, D. Farley, S. Kent, Pearson Longman 
2007 

2 Market Leader – intermediate 3rd Edition D.Cotton, D. Farley, S. Kent, Pearson Longman 

3 Technical English 2 coursebook D. Bonamy, Pearson Longman 2008 

4 Technical English 3 coursebook D. Bonamy, Pearson Longman 2011

5 Oxford English for Electronics E.H. Glendinning, J. McEwan OUP 1993 

6 Tech Talk, Vicki Hollet, OUP 2009 

7 Technology, Eric H. Glendinning, OUP 2007 

8 English Through Mechanics, Anna Ciepielowska, WSIP 1991 

9 English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press 2011 

10 Business Grammar & Usage Market Leader, Peter Stratt, Pearson Longman 2010

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C1, C2, C3, 
C5 

1,2,3 F1, F2, P1 

EK 2 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C1, C4, C5 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 3 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C2, C3, C5 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 4 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C1, C2, C3, 
C5 

1,2,3 F1, F2, P1 

EK 5 IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

C1, C4, C5 

�W2, �W3, 
�W4, �W5, 
�W6, �W7, 
�W9, �W10, 
�W11, �W12, 
�W13, �W14 

1,2,3 F1, P1 



IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

EK 6 
IM1A_K01(+) 
IM1A_K05(+) 

C1, C2, C3, 
C4, C5 

1,2,3 F1, F2, P1 

EK 7 
IM1A_K01(+) 
IM1A_K05(+) 

C1, C2, C3, 
C5 

1,2,3 F1, F2, P1 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie zna podstawowego 
słownictwa w zakresie 
omawianych tematów.  

Zna podstawowe 
słownictwo w zakresie 
omawianych tematów. 

Posiada wi�kszy 
zasób słownictwa 
specjalistycznego. 

Posiada szeroki zakres 
słownictwa 
specjalistycznego. 

EK 2 

Nie rozumie 
specjalistycznego j�zyka 
mówionego. 

W ograniczonym 
zakresie rozumie 
słownictwo 
specjalistyczne. 

Nie ma wi�kszych 
problemów w 
rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

Nie ma �adnych 
problemów w 
rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

EK 3 

Nie potrafi budowa�
podstawowych 
konstrukcji 
gramatycznych w mowie 
i w pi�mie. 

W podstawowym 
zakresie potrafi 
posługiwa� si�
podstawowymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi posługiwa� si�
bardziej zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi biegle i 
kreatywnie posługiwa�
si� zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

EK 4 

Nie potrafi tłumaczy�
tekstów 
specjalistycznych. 

Potrafi tłumaczy�
proste teksty 
specjalistyczne. 

Potrafi tłumaczy�
teksty specjalistyczne 
o wi�kszym stopniu 
trudno�ci. 

Potrafi tłumaczy� trudne 
teksty specjalistyczne. 

EK 5 

Nie potrafi korzysta� z 
literatury fachowej w 
j�zyku angielskim. 

Potrafi korzysta� z 
prostych tekstów w 
literaturze fachowej w 
j�zyku angielskim. 

Potrafi posługiwa� si�
bardziej 
skomplikowanymi 
tekstami w literaturze 
fachowej w j�zyku 
angielskim. 

Potrafi posługiwa� si�
zró�nicowanymi i 
skomplikowanymi 
tekstami w literaturze 
fachowej w j�zyku 
angielskim. 

EK 6 

Nie potrafi wypowiada�
si� na tematy obj�te 
zakresem studiów. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
wypowiada� si� na 
tematy obj�te 
zakresem studiów. 

Potrafi wypowiada�
si� przy u�yciu 
bardziej zło�onych 
konstrukcji leksykalno-
gramatycznych na 
tematy obj�te 
zakresem studiów. 

Biegle i kreatywnie 
posługuje si�
specjalistycznym 
j�zykiem mówionym. 

EK 7 

Nie potrafi posługiwa�
si� j�zykiem angielskim 
w obszarze studiowanej 
dziedziny. 

W ograniczonym 
zakresie posługuje si�
j�zykiem angielskim w 
obszarze studiowanej 
dziedziny. 

Potrafi posługiwa� si�
j�zykiem angielskim w 
obszarze studiowanej 
dziedziny. 

Biegle i kreatywnie 
posługuje si� j�zykiem 
angielskim w obszarze 
studiowanej dziedziny. 

EK 8 

Nie potrafi samodzielnie 
wyszukiwa� informacji w 
literaturze 
specjalistycznej w j�zyku 
angielskim. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
samodzielnie 
wyszukiwa� informacje 
w literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku angielskim. 

Potrafi samodzielnie 
wyszukiwa�
informacje w 
literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku angielskim. 

Szybko i sprawnie 
potrafi samodzielnie 
wyszukiwa� informacje 
w literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku angielskim. 

Autor programu: mgr Leszek Radomski

Adres e-mail: studiumjo@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Studium J�zyków Obcych 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

mgr I. Krzy�anowska-Stelmach, mgr B. Blaim, mgr M. Derejska,                mgr I. 
Dzie�kowska, mgr R. Fic, mgr M. Gierulska, mgr M. Ko�uch,            mgr E. Malik, 
mgr B. Miłosz, mgr L. Olejarczyk, mgr M. Paszkowska,        mgr E. Pierzchalska, 
mgr E. Pyczek, mgr L. Radomski, mgr J. Skwarcz,    mgr E. Stanisławek, mgr M. 
Szabelska, mgr D. Malarska-Zwoli�ska 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A  �      P �

Przedmiot: J�zyk rosyjski I Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obieralny MBM 1 N 0 3 09-2_0

J�zyk wykładowy: rosyjski,  polski

Rok: II Semestr: 3

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład   

�wiczenia  18 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu

C1 
Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� rosyjskim alfabetem, zaznajomienie z zasadami fonetyki, 
akcentowania i ortografii. 

C2 
Nabycie  umiej�tno�ci rozumienia ogólnego sensu wypowiedzi, pro�by i pytania w zakresie 
tematyki �ycia codziennego. 

C3 
Wypracowanie  umiej�tno�ci porozumiewania si� w rutynowych, prostych sytuacjach 
komunikacyjnych. 

C4 
Nabycie umiej�tno�ci opisania w prosty sposób swojego pochodzenia i otoczenia, 
sformułowania krótkiej, prostej wypowiedzi na temat przeczytanego tekstu, zrelacjonowania 
wypowiedzi innych osób. 

C5 Nabycie umiej�tnosci komunikacji w sprawach zwiazanych z potrzebami �ycia codziennego. 

C6 
Nabycie umiej�tnosci napisania krótkiej, prostej wypowiedzi na tematy �ycia codziennego, 
prostego listu, e-maila, SMS-a, wypełnienia prostego formularza. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 

120 godzin zaj�� kontaktowych umo�liwia podniesienie poziomu j�zykowego studenta o jeden 
stopie� zaawansowania tzn.: 
wst�pny poziom A1 prowadzi do poziomu A2 
wst�pny poziom A2 prowadzi do poziomu B1 
wst�pny poziom B1 prowadzi do poziomu B2 
Poziom znajomo�ci j�zyka sprawdzany jest w czasie pierwszych zaj�� z  
j�zyka obcego w semestrze. 

Efekty kształcenia 

W zakresie wiedzy: 

EK1 Zna rosyjski alfabet i podstawowe zasady ortografii,  fonetyki i akcentowania. 

EK2 Zna podstawowe słownictwo w zakresie tematyki �ycia codziennego. 

EK3 
Rozpoznaje cz��ci mowy oraz rodzaje zda� po intonacji, zna deklinacje i koniugacje w 
zakresie opanowanego słownictwa. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK4 Umie posługiwa� si� alfabetem rosyjskim w zakresie czytania i pisania.

EK5 

Rozumie polecenia, pro�by i pytania zadawane w ramach tematów �ycia codziennego. Trafnie 
domy�la si� znaczenia wyrazów na podstawie kontekstu lub sytuacji. Rozumie ogólny sens 
wypowiedzi,  polecenia lub dialogu  w zakresie znanego słownictwa, gdy rozmówcy mówi�
wolno i wyra	nie. 

EK6 
Rozumie istot� krótkich, jasnych i prostych komunikatów. Umie znale	� konkretne 
przewidywalne informacje w prostych tekstach, np. ogłoszeniach, prospektach, rozkładach 



jazdy. 

EK7 
Umie przywita� si�, przedstawi� i po�egna�. Porozumiewa si� w podstawowych sytuacjach 
�yciowych, w których chodzi o nieskomplikowan� wymian� informacji w ramach znajomych 
tematów. 

EK8 
Potrafi sformułowa� prost�, kilkuzdaniow� wypowied	 na temat przeczytanego tekstu lub 
własnych prze�y�. W kilku zdaniach i za pomoc� prostych �rodków opisuje np. swoj� rodzin�, 
innych ludzi, swoje wykształcenie, prac�

EK9 Umie napisa� prosty tekst: list, zawiadomienie, e-mail, SMS, notatk�, podzi�kowanie. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK10
Wykazuje aktywno�� i kreatywno�� w pracy zespołowej,  potrafi    samodzielnie uzupełnia�   
i poszerza� wiedz�. 

Tre�ci programowe przedmiotu 

Forma zaj�� – �wiczenia 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 

Alfabet rosyjski. Wymowa spółgłosek 
twardych i mi�kkich oraz samogłosek 
akcentowanych i nieakcentowanych, intonacja 
zdania pytaj�cego i twierdz�cego. 

4 

�W2 
Nazywanie przedmiotów i osób. Pytanie o 
przedmiot i osob�. Zaimki pytaj�ce i 
wskazuj�ce. 

4 

�W 3 
 Dane personalne. Prezentacja osób, 
przywitania i po�egnania. Nazwisko, imi�, 
patronim, dane adresowe.  

4 

�W4 

Kraje i nazwy narodowo�ci. 
Bezokolicznik i formy osobowe czasownika w 
czasie tera	niejszym. Rzeczownik-rodzaje  
i deklinacje. 

2 

�W 5 
Charakterystyka osób – wygl�d i cechy 
charakteru. 
Przymiotnik-rodzaje i deklinacje. 

2 

�W 6 
Rodzina. Stopnie pokrewie�stwa, ró�nica 
wieku.  

2 

�W7 

Uroczysto�ci rodzinne, �wi�ta, składanie 
�ycze�, gratulacje.  
Liczebniki 1-100, poł�czenie liczebników z 
rzeczownikami. 

2 

�W 8 
Podró�. Formalno�ci zwiazane z wyjazdem. 

rodki transportu. Opis drogi do okre�lonego 
celu. 

4 

�W9 

Miejsce zamieszkania. Nazwy budynków, 
pomieszcze� i mebli. Przyimki w okre�leniach 
poło�enia. Czas przyszły. Liczebniki 
porz�dkowe 1-10. 

2 

�W 10 

Nauka. System szkolnictwa. Rodzaje szkół. 
Plan dnia – czynno�ci codzienne, okre�lenie 
czasu. Droga do szkoły. Okre�lenie miejsca  
i kierunku. 
rodki komunikacji miejskiej. 
Okre�lenie czasu i cz�stotliwo�ci. 

2 

�W 11 Prace kontrolne 2 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne
1 �wiczenia audytoryjne 

2 Konwersatoria 

3 Translatoria 

Sposoby oceny



Ocena formuj�ca 

F1 Ocena bie��ca 

F2 Sprawdzian wiadomo�ci 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie z ocen�

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

3  

Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

                                      79 

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 „�� � �� 1” M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec,PWN 2012 

2 „������� ���� � �����������.”  S.Chawronina, A.Szyroczenskaja, Moskwa 1985 

3 „365 zada� i �wicze� z rozwi�zaniami. J�zyk rosyjski.” , Langenscheidt  2008                                 

4 Wybrane teksty z prasy rosyjskoj�zycznej i Internetu.

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C1,C6 �W1-10  1,2,3 F1, F2, P1 

EK 2 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C2, C3, 
C4,C5,C6 

�W1-10 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 3 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C2, C3, 
C4,C5,C6 

�W1-10 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 4 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C1, C2, C6 �W1-10 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 5 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C2, C3, C5 �W1-10 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 6 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C2 
�W1-10  

1,2,3 F1, F2, P1 

EK 7 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C2, C3 �W1-10  
1,2,3 

F1, F2, P1 

EK8 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C4 �W1-10  1,2,3 F1, F2, P1 

EK9 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C1,C6 �W1-10  1,2,3 F1, F2, P1 

EK10 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C1, C2, C3, 
C4,C5,C6 

�W1-10  1,2,3 F1, F2, P1 

Formy oceny – szczegóły  



 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna alfabetu 
rosyjskiego oraz 
podstawowych zasad 
artykulacji  
i akcentuacji. 

Opanował alfabet 
rosyjski oraz zasady 
akcentuacji 
 i artykulacji w stopniu 
niewystarczaj�cym. 

Zna alfabet 
rosyjski i 
podstawowe 
zasady artykulacji 
i akcentuacji. 

Zna rosyjski alfabet i potrafi 
zastosowa� podstawowe 
zasady ortografii,  fonetyki i 
akcentowania w praktyce. 

EK 2 

Nie zna 
podstawowego 
słownictwa w zakresie 
�ycia codziennego i 
prostego słownictwa z 
zakresu architektury. 

W ograniczonym 
zakresie rozumie 
słownictwo wymagane 
programem. 

Nie ma 
problemów  
w rozumieniu 
słownictwa 
wymaganego 
programem. 

Nie ma wi�kszych problemów 
w rozumieniu słownictwa 
wymaganego programem. 

EK 3 

Nie rozpoznaje cz��ci 
mowy i rodzajów zda�. 
Nie zna deklinacji  
i koniugacji w zakresie 
wymaganego 
słownictwa. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
posługiwa� si�
podstawowymi 
formami  
i konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi posługiwa�
si� bardziej 
zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Bezbł�dnie rozpoznaje cz��ci 
mowy, a tak�e rodzaje zda� po 
intonacji, stosuje odpowiednie 
formy fleksyjne  
w wypowiedziach. 

EK 4 
Nie potrafi prawidłowo 
czyta� i pisa� w j�zyku 
rosyjskim.

Opanował sprawno��
czytania i pisania w 
ograniczonym 
zakresie, popełnia 
bł�dy w artykulacji  
i akcentowaniu. 

Potrafi 
prawidłowo czyta�    
i pisa� w j�zyku 
rosyjskim. 

Potrafi płynnie czyta�, 
zachowuj�c prawidłowy akcent 
i intonacj�. Pisze zgodnie  
z zasadami ortografii. 

EK 5 

Nie rozumie polecenia, 
pro�by i pytania w 
ramach tematyki �ycia 
codziennego. Nie 
domy�la si� znaczenia 
słów z kontekstu. Nie 
rozumie sensu 
wypowiedzi, nawet 
gdy rozmówca mówi 
wolno i wyra	nie. 

W ograniczonym 
zakresie rozumie 
polecenia, pro�by  
i pytania w ramach 
tematyki �ycia 
codziennego. Z 
trudno�ci� domy�la si�
znaczenia słów z 
kontekstu. Rozumienie 
sensu wypowiedzi, 
nawet gdy rozmówca 
mówi wolno  
i wyra	nie, stwarza mu 
trudno��. 

Rozumie 
polecenia, pro�by 
i pytania w 
ramach tematyki 
�ycia 
codziennego.  
Domy�la si�
znaczenia słów z 
kontekstu.  
Rozumie sens 
wypowiedzi, gdy 
rozmówca mówi 
wolno i wyra	nie. 

Swobodnie rozumie ogólny 
sens wypowiedzi, pro�by, 
polecenia, trafnie kojarzy 
znaczenie słów na podstawie 
kontekstu lub sytuacji.  

EK 6 

Nie umie znale	�
przewidywalnej 
informacji w prostych 
krótkich tekstach. 

W ograniczonym 
stopniu potrafi 
odnale	�
przewidywaln�
informacj� w prostych 
tekstach. 

Potrafi znale	�
przewidywaln�
informacj� w 
prostych tekstach. 

Bezbł�dnie i sprawnie  
odnajduje potrzebne informacje 
w krótkich tekstach w zakresie 
tematyki wykraczaj�cej poza 
program. 

EK 7 

Nie potrafi przywita�
si�, przedstawi�, 
po�egna�. Nie umie 
porozumie� si� w 
podstawowych 
sytuacjach �yciowych, 
wymagaj�cych 
nieskomplikowanej 
wymiany informacji w 
ramach omówionych 
tematów. 

W ograniczonym 
zakresie posługuje si�
j�zykiem rosyjskim w 
podstawowych 
sytuacjach �yciowych, 
wymagaj�cych 
nieskomplikowanej 
wymiany informacji w 
ramach omówionych 
tematów. 

Potrafi posługiwa�
si� j�zykiem 
rosyjskim w 
podstawowych 
sytuacjach 
�yciowych w 
zakresie 
wymaganego 
programem 
słownictwa. 

 Potrafi porozumiewa� si� w 
podstawowych sytuacjach 
�yciowych przy u�yciu bardziej 
zło�onych konstrukcji 
leksykalno-gramatycznych. 

EK 8 
Nie potrafi w kilku 
zdaniach i za pomoc�

W ograniczonym 
zakresie potrafi krótko 

Potrafi 
samodzielnie 

Poprawnie pod wzgl�dem 
gramatycznym i leksykalnym 



prostych �rodków 
opisa� siebie, swojej 
rodziny, 
wykształcenia, pracy. 
Nie potrafi 
sformułowa� prostej 
wypowiedzi na temat 
przeczytanego tekstu. 

opisa� siebie, swoj�
rodzin�, prac� oraz 
sformułowa� prost�
wypowied	 na temat 
przeczytanego tekstu, 
stosuj�c najprostsze 
konstrukcje 
gramatyczno-
leksykalne. 

krótko opisa�
siebie, swoj�
rodzin�, prac�
oraz sformułowa�
prost� wypowied	
na temat 
przeczytanego 
tekstu, stosuj�c 
poprawnie proste 
konstrukcje 
gramatyczno-
leksykalne. 

opisuje siebie, swoje otoczenie, 
prze�ycia, relacjonuje 
przeczytany tekst, stosuje 
bardziej skomplikowane 
konstrukcje gramatyczno-
leksykalne. 

EK9 

Nie umie napisa�
prostego tekstu: listu, 
pozdrowie�, e-maila, 
itp. 

W bardzo 
ograniczonym stopniu 
opanował sprawno��  
pisania i redagowania 
prostych form: listu, 
�ycze�, SMS, e-mail. 

Potrafi napisa�  
krótk� wypowied	
na tematy �ycia 
codziennego, list, 
SMS, e-mail, 
wypełni� prosty 
formularz. 

Potrafi bezbł�dnie zredagowa�
notatk�, list, �yczenia, SMS, 
itp. 

EK10

Nie wykazuje si�
aktywno�ci� i 
kreatywno�ci� w pracy 
zespołowej, nie 
wykazuje potrzeby 
samodzielnego 
pogł�biania wiedzy. 

Wykazuje mał�
aktywno�� i 
kreatywno�� w pracy 
zespołowej i małe 
zainteresowanie 
samodzielnym 
pogł�bianiem wiedzy. 

Aktywny i 
kreatywny na 
zaj�ciach, potrafi 
samodzielnie 
zdoby� potrzebne 
informacje. 

Wykazuje du�e 
zainteresowanie i aktywno�� w 
pracy na zaj�ciach, stara si�
samodzielnie doskonali� swoje 
umiej�tno�ci i uzupełnia�
wiedz�. 

Autor programu: mgr Iwonna Włodarczyk

Adres e-mail: iwonna5@interia.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Studium J�zyków Obcych Politechniki Lubelskiej 

Osoba, 
prowadz�ca: 

mgr Iwonna Włodarczyk 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: J�zyk niemiecki I  Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy  MBM 1 N 0 3 09-3_0 

J�zyk wykładowy: niemiecki w mechanice i budowie 
maszyn 

  

Rok: II Semestr: 3 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  - 

�wiczenia  - 

Laboratorium  18 

Projekt  - 

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu 
C1 Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� słownictwem w zakresie matematyki. 

C2 Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� tekstem specjalistycznym w dziedzinie wła�ciwej dla 
studiowanego kierunku (tłumaczenia, korzystanie z literatury fachowej). 

C3 Nabycie umiej�tno�ci interpretacji i wypełniania dokumentacji specjalistycznej, odnosz�cej si� do 
studiowanej dziedziny. 

C4 Rozszerzenie umiej�tno�ci swobodnego posługiwania si� specjalistycznym j�zykiem mówionym w 
zakresie studiowanego kierunku (prezentacje, udział w dyskusji, formułowanie opinii). 

C5 Rozszerzenie i uzupełnienie kompetencji j�zykowych w zakresie struktur gramatycznych 
niezb�dnych w komunikacji j�zykowej w mowie i pi�mie. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji 
1 Poziom A1/A2 w zakresie gramatyki i słownictwa w mowie i pi�mie. 

Efekty kształcenia  
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Rozumie i potrafi interpretowa� teksty specjalistyczne charakterystyczne dla studiowanej 
dziedziny w stopniu podstawowym. 

EK 2 Rozumie specjalistyczny j�zyk mówiony w postaci wykładów, prezentacji, seminariów, dyskusji 
etc. W stopniu podstawowym. 

EK 3 Zna struktury gramatyczne niezb�dne w mowie i pi�mie w studiowanej dziedzinie. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 4 Potrafi korzysta� z literatury fachowej w j�zyku niemieckim w stopniu podstawowym. 

EK 5 Potrafi wypowiada� si� oraz wyra�a� swoje opinie w mowie i w pi�mie na tematy obj�te zakresem 
studiów w stopniu podstawowym. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 6 Potrafi samodzielnie posługiwa� si� j�zykiem niemieckim w obszarze studiowanej dziedziny.

EK 7 Potrafi samodzielnie wyszukiwa� informacje w literaturze specjalistycznej w j�zyku niemieckim. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
Rodzina, przedstawianie si�, koniugacja 
czasowników regularnych. 

                          1 

L2 
Heinz, Gerda- czytanka. Liczebniki, okre�lenie 

czasu. 
                           2 

L3 Claudia- bizneswomen- czytanka. Czasowniki                            2 



rozdzielnie zło�one.  

L4 
Dzieci i rodzice oraz ich przyszło��- dialogi i 
czytanka. 

 1 

L5 
Cudzoziemcy w Niemczech i ich problemy- 
czytanka.  

                            2 

L6 
Atu Konga- czytanka. Deklinacje rzeczowni-
ków. 

                            2 

L7 
�wiczenia w mówieniu- powtórzenie 
wiadomo�ci. 

1 

L8 Sprawdzian wiadomo�ci.. 1 

L9 Atu Konga- dialogi. Negacja- �wiczenia.  1 

L10 Mieszkanie- opis przedmiotów w domu. 1 

L11 Jedzenie i picie- dialogi. Zaimki dzier�awcze. 1 

L12 Program dnia- wizyty. Przysłówki czasowe. 1 

L13 Moje studia- �wiczenia w mówieniu. 1 

L14 Powtórzenie wiadomo�ci. 1 

L15 Sprawdzian wiadomo�ci. 1 

Suma godzin:                           18 

Narz�dzia dydaktyczne 
1 �wiczenia audytoryjne 

2 Konwersatoria 

3 Translatoria 

Sposoby oceny 
Ocena formuj�ca 

F1 Ocena bie��ca 

F2 Sprawdzian wiadomo�ci 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie 

Obci��enie prac� studenta 
Forma aktywno�ci �rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

                                        18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji – ł�czna liczba godzin w 
semestrze 

                                          2 

Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

                                        30 

Suma                                         50            

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

                                          2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 A. D�bski, S. Dzida Deutsch fuer Mathematiker und Physiker Wiedza Powszechna 

2 D. Guzik Alles digital... Skrypt Politechniki Krakowskiej 

3 Tekste feur Studenten der Fachbereiche 

4 Wolfgang Hieber Lernziel Deutsch Grundstufe 1, 2 

5  J. Buscha Deutsches Uebungsbuch 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 



dla całego 
programu 

(PEK) 

EK 1 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05++ 
MT1A_U19+ 

C1, C2, C3, 
C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 2 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05++ 
MT1A_U19+ 

C1, C4, C5 L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 3 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05++ 
MT1A_U19+ 

C2, C3, C5 L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 4 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05++ 
MT1A_U19+ 

C1, C2, C3, 
C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 5 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05++ 
MT1A_U19+ 

C1, C4, C5 L1-L15 1,2,3 F1, P1 

EK 6 
MT1A_K01+ 
MT1A_K05+ 

C1, C2, C3, 
C4, C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 7 
MT1A_K01+ 
MT1A_K05+ 

C1, C2, C3, 
C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1 

Formy oceny – szczegóły  
Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie zna podstawowego 
słownictwa w zakresie 
omawianych tematów.  

Zna podstawowe 
słownictwo w zakresie 
omawianych tematów. 

Posiada wi�kszy 
zasób słownictwa 
specjalistycznego. 

Posiada szeroki zakres 
słownictwa 
specjalistycznego. 

EK 2 

Nie rozumie 
specjalistycznego j�zyka 
mówionego. 

W ograniczonym 
zakresie rozumie 
słownictwo 
specjalistyczne. 

Nie ma wi�kszych 
problemów w 
rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

Nie ma �adnych 
problemów w rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

EK 3 

Nie potrafi budowa�
podstawowych 
konstrukcji 
gramatycznych w mowie 
i w pi�mie. 

W podstawowym 
zakresie potrafi 
posługiwa� si�
podstawowymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi posługiwa� si�
bardziej zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi biegle i kreatywnie 
posługiwa� si� zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w mowie i 
w pi�mie. 

EK 4 

Nie potrafi tłumaczy�
tekstów 
specjalistycznych. 

Potrafi tłumaczy�
proste teksty 
specjalistyczne. 

Potrafi tłumaczy�
teksty specjalistyczne 
o wi�kszym stopniu 
trudno�ci. 

Potrafi tłumaczy� trudne 
teksty specjalistyczne. 

EK 5 

Nie potrafi korzysta� z 
literatury fachowej w 
j�zyku niemieckim. 

Potrafi korzysta� z 
prostych tekstów w 
literaturze fachowej w 
j�zyku niemieckim.  

Potrafi posługiwa� si�
bardziej 
skomplikowanymi 
tekstami w literaturze 
fachowej w j�zyku 
niemieckim.  

Potrafi posługiwa� si�
zró�nicowanymi i 
skomplikowanymi tekstami 
w literaturze fachowej w 
j�zyku niemieckim.  

EK 6 

Nie potrafi wypowiada�
si� na tematy obj�te 
zakresem studiów. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
wypowiada� si� na 
tematy obj�te 
zakresem studiów. 

Potrafi wypowiada�
si� przy u�yciu 
bardziej zło�onych 
konstrukcji leksykalno-
gramatycznych na 
tematy obj�te 
zakresem studiów. 

Biegle i kreatywnie 
posługuje si�
specjalistycznym j�zykiem 
mówionym. 

EK 7 Nie potrafi posługiwa� W ograniczonym Potrafi posługiwa� si� Biegle i kreatywnie 



si� j�zykiem niemieckim 
w obszarze studiowanej 
dziedziny. 

zakresie posługuje si�
j�zykiem niemieckim w 
obszarze studiowanej 
dziedziny. 

j�zykiem  niemiecki w 
obszarze studiowanej 
dziedziny. 

posługuje si� j�zykiem 
niemieckim  w obszarze 
studiowanej dziedziny. 

EK 8 

Nie potrafi samodzielnie 
wyszukiwa� informacji w 
literaturze 
specjalistycznej w j�zyku 
niemieckim. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
samodzielnie 
wyszukiwa� informacje 
w literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku niemieckim.  

Potrafi samodzielnie 
wyszukiwa�
informacje w 
literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku  niemieckim. 

Szybko i sprawnie potrafi 
samodzielnie wyszukiwa�
informacje w literaturze 
specjalistycznej w j�zyku 
niemieckim.  

Autor programu: mgr Andrzej Nikitiuk 

Adres e-mail: studiumjo@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Studium J�zyków Obcych 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

mgr Dominika Brodzka, mgr Waldemar Wróblewski, mgr Andrzej Nikitiuk 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: J�zyk angielski Kod przedmiotu 

Status przedmiotu:  MBM 1 N 0 4 10-1_0 

J�zyk wykładowy: angielski

Rok: II Semestr: 4 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład   

�wiczenia  18 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu
C1 Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� słownictwem w zakresie mechaniki i budowy maszyn. 

C2 Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� tekstem specjalistycznym w dziedzinie wła�ciwej dla 
studiowanego kierunku (tłumaczenia, korzystanie z literatury fachowej). 

C3 Nabycie umiej�tno�ci interpretacji i wypełniania dokumentacji specjalistycznej, odnosz�cej si�
do studiowanej dziedziny. 

C4 Rozszerzenie umiej�tno�ci swobodnego posługiwania si� specjalistycznym j�zykiem mówionym 
w zakresie studiowanego kierunku (prezentacje, udział w dyskusji, formułowanie opinii). 

C5 Rozszerzenie i uzupełnienie kompetencji j�zykowych w zakresie struktur gramatycznych 
niezb�dnych w komunikacji j�zykowej w mowie i pi�mie. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Poziom B1 w zakresie gramatyki i słownictwa w mowie i pi�mie. 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Rozumie i potrafi interpretowa� teksty specjalistyczne charakterystyczne dla studiowanej 
dziedziny w stopniu rozszerzonym. 

EK 2 Rozumie specjalistyczny j�zyk mówiony w postaci wykładów, prezentacji, seminariów, dyskusji 
etc w stopniu rozszerzonym. 

EK 3 Zna struktury gramatyczne niezb�dne w mowie i pi�mie w studiowanej dziedzinie. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 4 Potrafi korzysta� z literatury fachowej w j�zyku angielskim w stopniu rozszerzonym. 

EK 5 Potrafi wypowiada� si� oraz wyra�a� swoje opinie w mowie i w pi�mie na tematy obj�te 
zakresem studiów w stopniu rozszerzonym. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 6 Potrafi samodzielnie posługiwa� si� j�zykiem angielskim w obszarze studiowanej dziedziny.

EK 7 Potrafi samodzielnie wyszukiwa� informacje w literaturze specjalistycznej w j�zyku angielskim. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – �wiczenia 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 
Sektory biznesowe. Firmy biznesowe – ich 
rodzaje oraz struktura. Typowe słownictwo. 

1 

�W 2 
Powtórzenie i utrwalenie czasów 
gramatycznych Present Simple vs Present 
Continuous. 

1 



�W 3 
Prezentacje multimedialne. Zasady dotycz�ce 
tworzenia prezentacji oraz sztuki wyst�pie�
publicznych. 

2 

�W 4 
Analiza przypadku – opis renomowanej firmy 
oraz tworzenie planu inwestycyjnego. 

1 

�W 5 
Innowacyjno�� – dobry pomysł a kopiowanie, 
rozwijanie i udoskonalanie prototypów w dobie 
XXI wieku. 

1 

�W 6 
J�zyk specjalistyczny: korozja metali, sposoby 
ochrony przed korozj�. J�zyki skrótów i 
akronimów w technice. 

1 

�W 7 

Wpływ rozwoju technologicznego na nasze 
�ycie, ekonomi� jednostki oraz kraju. 
Powtórzenie i utrwalenie czasów 
gramatycznych Past Simple vs Past 
Continuous. 

2 

�W 8 
Idealne zebranie biznesowe – rola 
przewodnicz�cego – opinie, sugestie, 
komentarze, zmiana tematów. 

1 

�W 9 
Analiza przypadku – prowadzenie zebra� w 
praktyce z uwzgl�dnieniem procedur pisania 
sprawozda�. 

1 

�W 10 
Stres w miejscu pracy i sposoby radzenia 
sobie z nim. Efektywne zarz�dzanie czasem. 

1 

�W 11 

Czynne uczestniczenie w dyskusji biznesowej, 
wyra�anie własnych opinii, popieranie i 
odrzucanie propozycji z logicznym jej 
uzasadnieniem. 

1 

�W 12 
J�zyk specjalistyczny: typowe komponenty 
maszyn: ło�yska i ich rodzaje; krzywki i 
zapadki, koło z�bate i ich rodzaje. 

2 

�W 13 

Powtórzenie i utrwalenie czasów 
gramatycznych Present Perfect vs Past 
Continuous. Analiza przypadku firmy GVM – 
omawianie przyczyn trudnej sytuacji firmy na 
tle problemów pracowniczych. 

1 

�W 14 
J�zyk specjalistyczny: procesy ł�czenia metali 
– �ruby i nity; ł�czenie przez spawanie i 
lutowanie. 

1 

�W 15 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomo�ci z U5. 
Kolokwium sprawdzaj�ce. Podsumowanie 
wyników nauczania w IV semestrze. 
Testowanie.  

1 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne
1 �wiczenia audytoryjne 

2 Konwersatoria 

3 Translatoria 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Ocena bie��ca 

F2 Sprawdzian wiadomo�ci 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie poprzedniego semestru 

P2 Zaliczenie bie��cego semestru 

Obci��enie prac� studenta 



Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

18 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

3 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

79 

… 

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Market Leader – pre-intermediate New Edition D.Cotton, D. Farley, S. Kent, Pearson Longman 
2007 

2 Market Leader – intermediate 3rd Edition D.Cotton, D. Farley, S. Kent, Pearson Longman 

3 Technical English 2 coursebook D. Bonamy, Pearson Longman 2008 

4 Technical English 3 coursebook D. Bonamy, Pearson Longman 2011

5 Oxford English for Electronics E.H. Glendinning, J. McEwan OUP 1993 

6 Tech Talk, Vicki Hollet, OUP 2009 

7 Technology, Eric H. Glendinning, OUP 2007 

8 English Through Mechanics, Anna Ciepielowska, WSIP 1991 

9 English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press 2011 

10 Business Grammar & Usage Market Leader, Peter Stratt, Pearson Longman 2010

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C1, C2, C3, 
C5 

1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 2 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C1, C4, C5 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 3 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C2, C3, C5 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 4 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C1, C2, C3, 
C5 

1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 5 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C1, C4, C5 

�W1, �W2, 
�W3, �W4, 
�W6, �W7, 
�W8, �W9, 
�W10, �W11, 
�W12, �W13, 

�W14 

1,2,3 F1, P1, P2 



EK 6 
IM1A_K01(+) 
IM1A_K05(+) 

C1, C2, C3, 
C4, C5 

1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 7 
IM1A_K01(+) 
IM1A_K05(+) 

C1, C2, C3, 
C5 

1,2,3 F1, F2, P1, P2 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie zna podstawowego 
słownictwa w zakresie 
omawianych tematów.  

Zna podstawowe 
słownictwo w zakresie 
omawianych tematów. 

Posiada wi�kszy 
zasób słownictwa 
specjalistycznego. 

Posiada szeroki zakres 
słownictwa 
specjalistycznego. 

EK 2 

Nie rozumie 
specjalistycznego j�zyka 
mówionego. 

W ograniczonym 
zakresie rozumie 
słownictwo 
specjalistyczne. 

Nie ma wi�kszych 
problemów w 
rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

Nie ma �adnych 
problemów w 
rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

EK 3 

Nie potrafi budowa�
podstawowych 
konstrukcji 
gramatycznych w mowie 
i w pi�mie. 

W podstawowym 
zakresie potrafi 
posługiwa� si�
podstawowymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi posługiwa� si�
bardziej zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi biegle i 
kreatywnie posługiwa�
si� zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

EK 4 

Nie potrafi tłumaczy�
tekstów 
specjalistycznych. 

Potrafi tłumaczy�
proste teksty 
specjalistyczne. 

Potrafi tłumaczy�
teksty specjalistyczne 
o wi�kszym stopniu 
trudno�ci. 

Potrafi tłumaczy� trudne 
teksty specjalistyczne. 

EK 5 

Nie potrafi korzysta� z 
literatury fachowej w 
j�zyku angielskim. 

Potrafi korzysta� z 
prostych tekstów w 
literaturze fachowej w 
j�zyku angielskim. 

Potrafi posługiwa� si�
bardziej 
skomplikowanymi 
tekstami w literaturze 
fachowej w j�zyku 
angielskim. 

Potrafi posługiwa� si�
zró�nicowanymi i 
skomplikowanymi 
tekstami w literaturze 
fachowej w j�zyku 
angielskim. 

EK 6 

Nie potrafi wypowiada�
si� na tematy obj�te 
zakresem studiów. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
wypowiada� si� na 
tematy obj�te 
zakresem studiów. 

Potrafi wypowiada�
si� przy u�yciu 
bardziej zło�onych 
konstrukcji leksykalno-
gramatycznych na 
tematy obj�te 
zakresem studiów. 

Biegle i kreatywnie 
posługuje si�
specjalistycznym 
j�zykiem mówionym. 

EK 7 

Nie potrafi posługiwa�
si� j�zykiem angielskim 
w obszarze studiowanej 
dziedziny. 

W ograniczonym 
zakresie posługuje si�
j�zykiem angielskim w 
obszarze studiowanej 
dziedziny. 

Potrafi posługiwa� si�
j�zykiem angielskim w 
obszarze studiowanej 
dziedziny. 

Biegle i kreatywnie 
posługuje si� j�zykiem 
angielskim w obszarze 
studiowanej dziedziny. 

EK 8 

Nie potrafi samodzielnie 
wyszukiwa� informacji w 
literaturze 
specjalistycznej w j�zyku 
angielskim. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
samodzielnie 
wyszukiwa� informacje 
w literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku angielskim. 

Potrafi samodzielnie 
wyszukiwa�
informacje w 
literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku angielskim. 

Szybko i sprawnie 
potrafi samodzielnie 
wyszukiwa� informacje 
w literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku angielskim. 

Autor programu: mgr Leszek Radomski

Adres e-mail: studiumjo@pollub.pl 
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Dzie�kowska, mgr R. Fic, mgr M. Gierulska, mgr M. Ko�uch,            mgr E. Malik, 
mgr B. Miłosz, mgr L. Olejarczyk, mgr M. Paszkowska,        mgr E. Pierzchalska, 
mgr E. Pyczek, mgr L. Radomski, mgr J. Skwarcz,    mgr E. Stanisławek, mgr M. 
Szabelska, mgr D. Malarska-Zwoli�ska 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: J�zyk rosyjski II Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obieralny MBM 1 N 0 4 10-2_0

J�zyk wykładowy: rosyjski, polski

Rok: II Semestr: 4

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład   

�wiczenia  18 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu

C1 
Wzbogacanie zasobu słownictwa w zakresie tematyki �ycia codziennego oraz opanowanie 
prostego słownictwa specjalistycznego. 

C2 Doskonalenie umiej�tno�ci rozumienia tekstu ze słuchu. 

C3 Doskonalenie  umiej�tno�ci porozumiewania si� w ró�nych sytuacjach komunikacyjnych. 

C4 
Doskonalenie umiej�tno�ci wypowiadania si� na tematy zycia codziennego, opisywania 
prze�y�, relacjonowania wydarze�. 

C5 Doskonalenie umiej�tno�ci analizy tekstu. 

C6 
Doskonalenie umiej�tno�ci pisania krótkiej  wypowiedzi na tematy �ycia codziennego,  listu, e-
maila, SMS-a, wypełnienia  formularza. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 Zna alfabet rosyjski i najprostsze slownictwo z zakresu �ycia codziennego. 

Efekty kształcenia 

W zakresie wiedzy: 

EK 1
Zna  słownictwo w zakresie tematyki �ycia codziennego oraz proste słownictwo w zakresie 
studiowanej specjalno�ci. 

EK 2 Zna deklinacje , koniugacje, czasy w zakresie wymaganego programem słownictwa. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 3
Rozumie polecenia, pro�by i pytania zadawane w ramach tematów �ycia codziennego. Trafnie 
domy�la si� znaczenia wyrazów na podstawie kontekstu lub sytuacji. Rozumie ogólny sens 
wypowiedzi,  polecenia lub dialogu  w zakresie znanego słownictwa. 

EK4  Umie znale�� potrzebne informacje w  tek�cie. 

EK5
Umie porozumiewa� si� w sytuacjach �yciowych oraz nawi	za� rozmow� na tematy �ycia 
codziennego. 

EK6 Potrafi wyrazi� opini� na dany temat. 

EK7 Umie zredagowa� krótki list, zawiadomienie, e-mail, SMS, notatk�, podzi�kowanie. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 8
Wykazuje aktywno�� i kreatywno�� w pracy zespołowej,  potrafi    samodzielnie uzupełnia�  i 
poszerza� wiedz�. 

Tre�ci programowe przedmiotu 

Forma zaj�� – �wiczenia 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 Zainteresowania. Czas wolny.  1 

�W2 Rozkład dnia i plany na najbli�sze dni. 2 



Okre�lenie czasu i odległo�ci dokładne  
i przybli�one. 

�W3 
Komputer i Internet – wady i zalety. Wyra�anie 
i uzasadnianie opinii. Deklinacja rzeczownika 
z przymiotnikiem. 

2 

�W 4 

Plany na weekend. . Plany na wakacje. Praca 
w czasie wakacji. Zawody. Wyra�anie  
i uzasadnianie swojego zdania i stosunku do 
danego tematu. Stopniowanie przymiotnika. 

2 

�W 5 
Moskwa i okolice. Zabytki Moskwy. Rosyjskie 
upominki. Stopniowanie przymiotnika 

2 

�W6 
Planowanie wycieczki. Udzielanie rad. 
Moskiewskie metro. Pisanie maila i pocztówki. 

2 

�W 7 Rosyjskie �wi�ta. 1 

�W 8 Nowoczesne materiały in�ynierskie. 4 

�W 9 Prace kontrolne 2 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne
1 �wiczenia audytoryjne 

2 Konwersatoria 

3 Translatoria 

Sposoby oceny
Ocena formuj	ca 

F1 Ocena bie�	ca 

F2 Sprawdzian wiadomo�ci 

Ocena podsumowuj	ca 

P1 Zaliczenie z ocen	

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

18  

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

3  

Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

79  

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 „�� � �� 1” M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec,PWN 2012 

2  „������� ���� � �����������.” S.Chawronina, A.Szyroczenskaja, Moskwa 1985 

3 „365 zada� i �wicze� z rozwi	zaniami. J�zyk rosyjski.” , Langenscheidt  2008                                  

4 Wybrane teksty z prasy rosyjskoj�zycznej i Internetu.

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 



programu 
(PEK) 

EK 1 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C1,C2, 
C3,C4,C5,C6 

�W1-8 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 2 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C1,C2, 
C3,C4,C5,C6 

�W1-8 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 3 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C2, C3 �W1-8 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 4 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C4 �W1-8 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 5 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C3, C4 �W1-8 1,2,3 F1, P1 

EK 6 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C4 �W1-8 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 7 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C6 �W1-8 1,2,3 F1, F2, P1 

EK8 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U06+ 

C1, C2, C3, 
C4,C5,C6 

�W1-8 1,2,3 F1, F2, P1 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna 
podstawowego 
słownictwa w zakresie 
�ycia codziennego i 
prostego słownictwa 
specjalistycznego 

W ograniczonym 
zakresie rozumie 
słownictwo wymagane 
programem. 

Nie ma 
problemów  
w rozumieniu 
słownictwa 
wymaganego 
programem. 

Posiada zasób słownictwa 
bogatszy od wymaganego 
programem. 

EK 2 

Nie rozpoznaje cz��ci 
mowy i rodzajów zda�. 
Nie zna deklinacji  
i koniugacji w zakresie 
wymaganego 
słownictwa. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
posługiwa� si�
podstawowymi 
formami  
i konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi posługiwa�
si� bardziej 
zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Bezbł�dnie rozpoznaje cz��ci 
mowy, a tak�e rodzaje zda� po 
intonacji, stosuje odpowiednie 
formy fleksyjne  
w wypowiedziach. 

EK 3 

Nie rozumie polecenia, 
pro�by i pytania w 
ramach tematyki �ycia 
codziennego. Nie 
domy�la si� znaczenia 
słów z kontekstu. Nie 
rozumie sensu 
wypowiedzi, nawet 
gdy rozmówca mówi 
wolno i wyra�nie. 

W ograniczonym 
zakresie rozumie 
polecenia, pro�by  
i pytania w ramach 
tematyki �ycia 
codziennego. Z 
trudno�ci	 domy�la si�
znaczenia słów z 
kontekstu. Rozumienie 
sensu wypowiedzi, 
nawet gdy rozmówca 
mówi wolno  
i wyra�nie, stwarza mu 
trudno��. 

Rozumie 
polecenia, pro�by 
i pytania w 
ramach tematyki 
�ycia 
codziennego.  
Domy�la si�
znaczenia słów z 
kontekstu.  
Rozumie sens 
wypowiedzi, gdy 
rozmówca mówi 
wolno i wyra�nie. 

Swobodnie rozumie ogólny 
sens wypowiedzi, pro�by, 
polecenia, trafnie kojarzy 
znaczenie słów na podstawie 
kontekstu lub sytuacji.  

EK 4 

Nie umie znale��
przewidywalnej 
informacji w tek�cie. 

W ograniczonym 
stopniu potrafi 
odnale��
przewidywaln	
informacj� w tekstach. 

Potrafi znale��
przewidywaln	
informacj� w  
tekstach. 

Bezbł�dnie i sprawnie  
odnajduje potrzebne informacje 
w  tekstach w zakresie tematyki 
wykraczaj	cej poza program. 

EK5 

Nie potrafi porozumie�
si� w sytuacjach �ycia 
codziennego. Nie 
potrafi nawi	za�
rozmowy. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
porozumie� si� w 
sytuacjach �ycia 
codziennego i 
nawi	za� rozmow� na 

Potrafi 
porozumie� si� w 
sytuacjach �ycia 
codziennego.  
Potrafi nawi	za�
rozmow� na 

Swobodnie porozumiewa si� w 
sytuacjach �yciowych. Potrafi 
nawi	za� i podtrzyma�
rozmow�. 



tematy �ycia 
codziennego. 

tematy �ycia 
codziennego. 

EK 6 

Nie potrafi wyrazi�
opinii na dany temat. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
sformułowa� opini� na 
dany temat. 

Potrafi 
samodzielnie i 
poprawnie 
wyrazi� krótka 
opini� na dany 
temat. 

Swobodnie wyra�a opini� na 
dany temat, stosuj	c 
trudniejsze �rodki j�zykowe. 

EK7 

Nie umie napisa�
prostego tekstu: listu, 
pozdrowie�, e-maila, 
itp. 

W bardzo 
ograniczonym stopniu 
opanował sprawno��  
pisania i redagowania 
prostych form: listu, 
�ycze�, SMS, e-mail. 

Potrafi napisa�  
krótk	 wypowied�
na tematy �ycia 
codziennego, list, 
SMS, e-mail, 
wypełni� prosty 
formularz. 

Potrafi bezbł�dnie zredagowa�
notatk�, list, �yczenia, SMS, 
itp. 

EK8 

Nie wykazuje si�
aktywno�ci	 i 
kreatywno�ci	 w pracy 
zespołowej, nie 
wykazuje potrzeby 
samodzielnego 
pogł�biania wiedzy. 

Wykazuje mał	
aktywno�� i 
kreatywno�� w pracy 
zespołowej i małe 
zainteresowanie 
samodzielnym 
pogł�bianiem wiedzy. 

Aktywny i 
kreatywny na 
zaj�ciach, potrafi 
samodzielnie 
zdoby� potrzebne 
informacje. 

Wykazuje du�e 
zainteresowanie i aktywno�� w 
pracy na zaj�ciach, stara si�
samodzielnie doskonali� swoje 
umiej�tno�ci i uzupełnia�
wiedz�. 

Autor programu: mgr Iwonna Włodarczyk

Adres e-mail: iwonna5@interia.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Studium J�zyków Obcych Politechniki Lubelskiej 

Osoba, 
prowadz�ca: 

mgr Iwonna Włodarczyk 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: J�zyk niemiecki II  Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 4 10-3_0

J�zyk wykładowy: niemiecki w mechanice i budowie 
maszyn 

  

Rok: II Semestr: 4 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  - 

�wiczenia  - 

Laboratorium  18 

Projekt  - 

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu 
C1 Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� słownictwem w zakresie matematyki. 

C2 Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� tekstem specjalistycznym w dziedzinie wła�ciwej dla 
studiowanego kierunku (tłumaczenia, korzystanie z literatury fachowej). 

C3 Nabycie umiej�tno�ci interpretacji i wypełniania dokumentacji specjalistycznej, odnosz�cej si� do 
studiowanej dziedziny. 

C4 Rozszerzenie umiej�tno�ci swobodnego posługiwania si� specjalistycznym j�zykiem mówionym w 
zakresie studiowanego kierunku (prezentacje, udział w dyskusji, formułowanie opinii). 

C5 Rozszerzenie i uzupełnienie kompetencji j�zykowych w zakresie struktur gramatycznych 
niezb�dnych w komunikacji j�zykowej w mowie i pi�mie. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji 
1 Poziom A1 /A2 w zakresie gramatyki i słownictwa w mowie i pi�mie. 

Efekty kształcenia  
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Rozumie i potrafi interpretowa� teksty specjalistyczne charakterystyczne dla studiowanej 
dziedziny w stopniu rozszerzonym. 

EK 2 Rozumie specjalistyczny j�zyk mówiony w postaci wykładów, prezentacji, seminariów, dyskusji etc 
w stopniu rozszerzonym. 

EK 3 Zna struktury gramatyczne niezb�dne w mowie i pi�mie w studiowanej dziedzinie. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 4 Potrafi korzysta� z literatury fachowej w j�zyku niemieckim w stopniu rozszerzonym. 

EK 5 Potrafi wypowiada� si� oraz wyra�a� swoje opinie w mowie i w pi�mie na tematy obj�te zakresem 
studiów w stopniu rozszerzonym. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 6 Potrafi samodzielnie posługiwa� si� j�zykiem niemieckim w obszarze studiowanej dziedziny. 

EK 7 Potrafi samodzielnie wyszukiwa� informacje w literaturze specjalistycznej w j�zyku niemieckim. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
Zakład pracy- zwiedzanie. Czasowniki- 
powtórzenie wiadomo�ci. 

                            1 

L2 Rodzaje produkcji i usług. Zdania wzgl�dne.  2 

L3 
Formy przedsi�biorstw. Deklinacje 
przymiotnika. 

2 



L4 Prezentacja firmy. Zdania zło�one.  2 

L5 
Zaproszenie na spotkanie- uwzgl�dnianie 
terminów. 

1 

L6 �wiczenia w mówieniu- spotkania firmowe. 1 

L7 Powtórzenie wiadomo�ci. 1 

L8 Sprawdzian wiadomo�ci. 1 

L9 Organizacja pracy, wynagrodzenia. 1 

L10 
Czasy w j�zyku niemieckim- teoria gramatyki, 
�wiczenia. 

1 

L11 Prowadzenie rozmowy telefonicznej- firma. 1 

L12 
Wyposa�enie biura i pracowni. Czasy- 
�wiczenia. 

1 

L13 Wyjazdy słu�bowe- dialogi. 1 

L14 Sprawdzian wiadomo�ci. 1 

L15 
Podsumowanie wyników nauczania w IV 
semestrze. Testowanie. 

1 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne 
1 �wiczenia audytoryjne 

2 Konwersatoria 

3 Translatoria 

Sposoby oceny 
Ocena formuj�ca 

F1 Ocena bie��ca 

F2 Sprawdzian wiadomo�ci 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie poprzedniego semestru 

P2 Zaliczenie bie��cego semestru 

Obci��enie prac� studenta 
Forma aktywno�ci �rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

                                  18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji – ł�czna liczba godzin w 
semestrze 

                                    2 

Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

                                   30 

Suma                                    50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

                                     2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 A. D�bski, S. Dzida Deutsch fuer Mathematiker und Physiker Wiedza Powszechna 

2 D. Guzik Alles digital... Skrypt Politechniki Krakowskiej 

3 Tekste feur Studenten der Fachbereiche 

4 Wolfgang Hieber Lernziel Deutsch Grundstufe 1, 2 

5 J. Buscha Deutsches Uebungsbuch 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 



dla całego 
programu 

(PEK) 

EK 1 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05++ 
MT1A_U19+ 

C1, C2, C3, 
C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 2 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05++ 
MT1A_U19+ 

C1, C4, C5 L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 3 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05++ 
MT1A_U19+ 

C2, C3, C5 L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 4 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05++ 
MT1A_U19+ 

C1, C2, C3, 
C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 5 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05++ 
MT1A_U19+ 

C1, C4, C5 L1-L15 1,2,3 F1, P1, P2 

EK 6 
MT1A_K01+ 
MT1A_K05+ 

C1, C2, C3, 
C4, C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 7 
MT1A_K01+ 
MT1A_K05+ 

C1, C2, C3, 
C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

Formy oceny – szczegóły  
Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie zna podstawowego 
słownictwa w zakresie 
omawianych tematów.  

Zna podstawowe 
słownictwo w zakresie 
omawianych tematów. 

Posiada wi�kszy 
zasób słownictwa 
specjalistycznego. 

Posiada szeroki zakres 
słownictwa 
specjalistycznego. 

EK 2 

Nie rozumie 
specjalistycznego j�zyka 
mówionego. 

W ograniczonym 
zakresie rozumie 
słownictwo 
specjalistyczne. 

Nie ma wi�kszych 
problemów w 
rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

Nie ma �adnych 
problemów w rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

EK 3 

Nie potrafi budowa�
podstawowych 
konstrukcji 
gramatycznych w mowie 
i w pi�mie. 

W podstawowym 
zakresie potrafi 
posługiwa� si�
podstawowymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi posługiwa� si�
bardziej zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi biegle i kreatywnie 
posługiwa� si� zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w mowie i 
w pi�mie. 

EK 4 

Nie potrafi tłumaczy�
tekstów 
specjalistycznych. 

Potrafi tłumaczy�
proste teksty 
specjalistyczne. 

Potrafi tłumaczy�
teksty specjalistyczne 
o wi�kszym stopniu 
trudno�ci. 

Potrafi tłumaczy� trudne 
teksty specjalistyczne. 

EK 5 

Nie potrafi korzysta� z 
literatury fachowej w 
j�zyku niemieckim. 

Potrafi korzysta� z 
prostych tekstów w 
literaturze fachowej w 
j�zyku niemieckim. 

Potrafi posługiwa� si�
bardziej 
skomplikowanymi 
tekstami w literaturze 
fachowej w j�zyku 
niemieckim 

Potrafi posługiwa� si�
zró�nicowanymi i 
skomplikowanymi tekstami 
w literaturze fachowej w 
j�zyku niemieckim. 

EK 6 

Nie potrafi wypowiada�
si� na tematy obj�te 
zakresem studiów. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
wypowiada� si� na 
tematy obj�te 
zakresem studiów. 

Potrafi wypowiada�
si� przy u�yciu 
bardziej zło�onych 
konstrukcji leksykalno-
gramatycznych na 
tematy obj�te 
zakresem studiów. 

Biegle i kreatywnie 
posługuje si�
specjalistycznym j�zykiem 
mówionym. 



EK 7 

Nie potrafi posługiwa�
si� j�zykiem niemieckim

w obszarze studiowanej 

dziedziny. 

W ograniczonym 
zakresie posługuje si�

j�zykiem niemieckim w 

obszarze studiowanej 

dziedziny. 

Potrafi posługiwa� si�
j�zykiem niemieckim

w obszarze 

studiowanej 

dziedziny. 

Biegle i kreatywnie 
posługuje si� j�zykiem 

niemieckim w obszarze 

studiowanej dziedziny. 

EK 8 

Nie potrafi samodzielnie 
wyszukiwa� informacji w 
literaturze 
specjalistycznej w j�zyku 

niemieckim. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
samodzielnie 
wyszukiwa� informacje 
w literaturze 
specjalistycznej w 

j�zyku niemieckim. 

Potrafi samodzielnie 
wyszukiwa�
informacje w 
literaturze 
specjalistycznej w 

j�zyku niemieckim. 

Szybko i sprawnie potrafi 
samodzielnie wyszukiwa�
informacje w literaturze 
specjalistycznej w j�zyku 

niemieckim. 

Autor programu: mgr Andrzej Nikitiuk 

Adres e-mail: studiumjo@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Studium J�zyków Obcych 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

mgr Dominika Brodzka, mgr Waldemar Wróblewski, mgr Andrzej Nikitiuk 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �
Przedmiot: J�zyk angielski III Kod przedmiotu 

Status przedmiotu:  MBM 1 N 0 5 11-1_0 

J�zyk wykładowy: angielski

Rok: III Semestr: V 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład   

�wiczenia  18 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu
C1 Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� słownictwem w zakresie mechaniki i budowy maszyn. 

C2 Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� tekstem specjalistycznym w dziedzinie wła�ciwej dla 
studiowanego kierunku (tłumaczenia, korzystanie z literatury fachowej). 

C3 Nabycie umiej�tno�ci interpretacji i wypełniania dokumentacji specjalistycznej, odnosz�cej si�
do studiowanej dziedziny. 

C4 Rozszerzenie umiej�tno�ci swobodnego posługiwania si� specjalistycznym j�zykiem mówionym 
w zakresie studiowanego kierunku (prezentacje, udział w dyskusji, formułowanie opinii). 

C5 Rozszerzenie i uzupełnienie kompetencji j�zykowych w zakresie struktur gramatycznych 
niezb�dnych w komunikacji j�zykowej w mowie i pi�mie. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Poziom B1 w zakresie gramatyki i słownictwa w mowie i pi�mie. 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Rozumie i potrafi interpretowa� teksty specjalistyczne charakterystyczne dla studiowanej 
dziedziny w stopniu pogł�bionym. 

EK 2 Rozumie specjalistyczny j�zyk mówiony w postaci wykładów, prezentacji, seminariów, dyskusji 
etc w stopniu pogł�bionym. 

EK 3 Zna struktury gramatyczne niezb�dne w mowie i pi�mie w studiowanej dziedzinie. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 4 Potrafi tłumaczy� teksty specjalistyczne w stopniu podstawowym. 

EK 5 Potrafi korzysta� z literatury fachowej w j�zyku angielskim w stopniu pogł�bionym. 

EK 6 Potrafi wypowiada� si� oraz wyra�a� swoje opinie w mowie i w pi�mie na tematy obj�te 
zakresem studiów w stopniu pogł�bionym. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 7 Potrafi samodzielnie posługiwa� si� j�zykiem angielskim w obszarze studiowanej dziedziny.

EK 8 Potrafi samodzielnie wyszukiwa� informacje w literaturze specjalistycznej w j�zyku angielskim. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – �wiczenia 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 

Podtrzymywanie kontaktów towarzyskich w 
sytuacjach zawodowych. Utrzymywanie 
stałych a pozyskiwanie nowych klientów. 
U�ycie czasowników zło�onych tzw. phrasal 
verbs. 

1 



�W 2 

Podejmowanie go�ci w restauracji. Jedzenie. 
Zamawianie posiłków. Priorytety przy wyborze 
odpowiedniego lokalu. J�zyk funkcyjny 
potrzebny do podtrzymywania rozmowy. 
(szczególnie z obcokrajowcami) 

2 

�W 3 
Analiza przypadku – organizacja konferencji 
biznesowej z uwzgl�dnieniem stawianych 
priorytetów. Rola go�cia i gospodarza. 

1 

�W 4 

Procesy technologiczne w przemy�le: obróbka 
materiałów, utwardzanie i hartowanie; 
odpuszczanie stali; wy�arzanie oraz 
rozpr��anie stali. 

2 

�W 5 
Kolokwium sprawdzaj�ce znajomo��
słownictwa biznesowego oraz 
specjalistycznego. 

1 

�W 6 
Marketing – profile konsumentów. Techniki i 
media wykorzystywane w reklamie. 

1 

�W 7 

Rozmowy telefoniczne – wymiana informacji. 
Usługi konsumenckie – udzielanie porad i 
radzenie sobie ze skargami oraz 
reklamacjami. Przeprowadzanie wywiadów 
(stawianie pyta�). 

1 

�W 8 
J�zyk specjalistyczny: płyty z w�glików 
spiekanych; materiały narz�dziowe; obróbka 
ze skrawaniem. 

1 

�W 9 
Planowanie a rozwój ekonomiczny jednostki, 
grupy ludzi lub kraju. 

1 

�W 10 
Zebranie – przerywanie wypowiedzi, pro�ba o 
wyja�nienie, udzielanie wyja�nie�. Formy 
czasu przyszłego. 

1 

�W 11 
Analiza przypadku – wprowadzenie produktu 
na rynek na przykładzie wybranego modelu 
samochodu osobowego. 

2 

�W 12 
Kierowanie lud	mi – cechy i umiej�tno�ci 
dobrego menad�era a sukces firmy. 

1 

�W 13 
Ró�nice kulturowe w biznesie w dobie 
globalizacji – przykłady, interpretacja, 
znaczenie. 

1 

�W 14 
J�zyk specjalistyczny: budowa i obsługa 
tokarki kłowej. 

1 

�W 15 
Podsumowanie wyników nauczania w 
semestrze V. Testowanie. 

1 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne
1 �wiczenia audytoryjne 

2 Konwersatoria 

3 Translatoria 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Ocena bie��ca 

F2 Sprawdzian wiadomo�ci 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie poprzedniego semestru 

P2 Zaliczenie bie��cego semestru 

Obci��enie prac� studenta 
Forma aktywno�ci 
rednia liczba godzin na zrealizowanie 



aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

18 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

3 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

79 

… 

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Market Leader – pre-intermediate New Edition D.Cotton, D. Farley, S. Kent, Pearson Longman 
2007 

2 Market Leader – intermediate 3rd Edition D.Cotton, D. Farley, S. Kent, Pearson Longman 

3 Technical English 2 coursebook D. Bonamy, Pearson Longman 2008 

4 Technical English 3 coursebook D. Bonamy, Pearson Longman 2011

5 Oxford English for Electronics E.H. Glendinning, J. McEwan OUP 1993 

6 Tech Talk, Vicki Hollet, OUP 2009 

7 Technology, Eric H. Glendinning, OUP 2007 

8 English Through Mechanics, Anna Ciepielowska, WSIP 1991 

9 English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press 2011 

10 Business Grammar & Usage Market Leader, Peter Stratt, Pearson Longman 2010

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C1, C2, C3, C5 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 2 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C1, C4, C5 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 3 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C2, C3, C5 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 4 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C1, C2, C3, C5 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 5 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C1, C2, C3, C5 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 6 
IM1A_K01(+) 
IM1A_K05(+) 

C1, C4, C5 1,2,3 F1, P1, P2 

EK 7 IM1A_K01(+) C1, C2, C3, C4, 

�W1, �W2, 
�W3, 

�W4,�W6, 
�W7, �W8, 
�W9, �W10, 
�W11, �W13, 

�W14 

1,2,3 F1, F2, P1, P2 



IM1A_K05(+) C5 

EK 8 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C1, C2, C3, C5 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie zna podstawowego 
słownictwa w zakresie 
omawianych tematów.  

Zna podstawowe 
słownictwo w zakresie 
omawianych tematów. 

Posiada wi�kszy 
zasób słownictwa 
specjalistycznego. 

Posiada szeroki zakres 
słownictwa 
specjalistycznego. 

EK 2 

Nie rozumie 
specjalistycznego j�zyka 
mówionego. 

W ograniczonym 
zakresie rozumie 
słownictwo 
specjalistyczne. 

Nie ma wi�kszych 
problemów w 
rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

Nie ma �adnych 
problemów w 
rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

EK 3 

Nie potrafi budowa�
podstawowych 
konstrukcji 
gramatycznych w mowie 
i w pi�mie. 

W podstawowym 
zakresie potrafi 
posługiwa� si�
podstawowymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi posługiwa� si�
bardziej zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi biegle i 
kreatywnie posługiwa�
si� zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

EK 4 

Nie potrafi tłumaczy�
tekstów 
specjalistycznych. 

Potrafi tłumaczy�
proste teksty 
specjalistyczne. 

Potrafi tłumaczy�
teksty specjalistyczne 
o wi�kszym stopniu 
trudno�ci. 

Potrafi tłumaczy� trudne 
teksty specjalistyczne. 

EK 5 

Nie potrafi korzysta� z 
literatury fachowej w 
j�zyku angielskim. 

Potrafi korzysta� z 
prostych tekstów w 
literaturze fachowej w 
j�zyku angielskim. 

Potrafi posługiwa� si�
bardziej 
skomplikowanymi 
tekstami w literaturze 
fachowej w j�zyku 
angielskim. 

Potrafi posługiwa� si�
zró�nicowanymi i 
skomplikowanymi 
tekstami w literaturze 
fachowej w j�zyku 
angielskim. 

EK 6 

Nie potrafi wypowiada�
si� na tematy obj�te 
zakresem studiów. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
wypowiada� si� na 
tematy obj�te 
zakresem studiów. 

Potrafi wypowiada�
si� przy u�yciu 
bardziej zło�onych 
konstrukcji leksykalno-
gramatycznych na 
tematy obj�te 
zakresem studiów. 

Biegle i kreatywnie 
posługuje si�
specjalistycznym 
j�zykiem mówionym. 

EK 7 

Nie potrafi posługiwa�
si� j�zykiem angielskim 
w obszarze studiowanej 
dziedziny. 

W ograniczonym 
zakresie posługuje si�
j�zykiem angielskim w 
obszarze studiowanej 
dziedziny. 

Potrafi posługiwa� si�
j�zykiem angielskim w 
obszarze studiowanej 
dziedziny. 

Biegle i kreatywnie 
posługuje si� j�zykiem 
angielskim w obszarze 
studiowanej dziedziny. 

EK 8 

Nie potrafi samodzielnie 
wyszukiwa� informacji w 
literaturze 
specjalistycznej w j�zyku 
angielskim. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
samodzielnie 
wyszukiwa� informacje 
w literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku angielskim. 

Potrafi samodzielnie 
wyszukiwa�
informacje w 
literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku angielskim. 

Szybko i sprawnie 
potrafi samodzielnie 
wyszukiwa� informacje 
w literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku angielskim. 

Autor programu: mgr Leszek Radomski

Adres e-mail: studiumjo@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Studium J�zyków Obcych 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

mgr I. Krzy�anowska-Stelmach, mgr B. Blaim, mgr M. Derejska,                mgr I. 
Dzie�kowska, mgr R. Fic, mgr M. Gierulska, mgr M. Ko�uch,            mgr E. Malik, 
mgr B. Miłosz, mgr L. Olejarczyk, mgr M. Paszkowska,        mgr E. Pierzchalska, 
mgr E. Pyczek, mgr L. Radomski, mgr J. Skwarcz,    mgr E. Stanisławek, mgr M. 
Szabelska, mgr D. Malarska-Zwoli�ska 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: J�zyk obcy I  Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 5 11-3_0

J�zyk wykładowy: niemiecki w mechanice i budowie 
maszyn 

  

Rok: III Semestr: 5 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  - 

�wiczenia  - 

Laboratorium  18 

Projekt  - 

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu 
C1 Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� słownictwem w zakresie matematyki. 

C2 Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� tekstem specjalistycznym w dziedzinie wła�ciwej dla 
studiowanego kierunku (tłumaczenia, korzystanie z literatury fachowej). 

C3 Nabycie umiej�tno�ci interpretacji i wypełniania dokumentacji specjalistycznej, odnosz�cej si�
do studiowanej dziedziny. 

C4 Rozszerzenie umiej�tno�ci swobodnego posługiwania si� specjalistycznym j�zykiem mówionym 
w zakresie studiowanego kierunku (prezentacje, udział w dyskusji, formułowanie opinii). 

C5 Rozszerzenie i uzupełnienie kompetencji j�zykowych w zakresie struktur gramatycznych 
niezb�dnych w komunikacji j�zykowej w mowie i pi�mie. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji 
1 Poziom A2 w zakresie gramatyki i słownictwa w mowie i pi�mie. 

Efekty kształcenia  
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Rozumie i potrafi interpretowa� teksty specjalistyczne charakterystyczne dla studiowanej 
dziedziny w stopniu pogł�bionym. 

EK 2 Rozumie specjalistyczny j�zyk mówiony w postaci wykładów, prezentacji, seminariów, dyskusji 
etc w stopniu pogł�bionym. 

EK 3 Zna struktury gramatyczne niezb�dne w mowie i pi�mie w studiowanej dziedzinie. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 4 Potrafi tłumaczy� teksty specjalistyczne w stopniu podstawowym. 

EK 5 Potrafi korzysta� z literatury fachowej w j�zyku niemieckim. w stopniu pogł�bionym. 

EK 6 Potrafi wypowiada� si� oraz wyra�a� swoje opinie w mowie i w pi�mie na tematy obj�te 
zakresem studiów w stopniu pogł�bionym. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 7 Potrafi samodzielnie posługiwa� si� j�zykiem niemieckim w obszarze studiowanej dziedziny.

EK 8 Potrafi samodzielnie wyszukiwa� informacje w literaturze specjalistycznej w j�zyku niemieckim. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 Wyjazdy słu�bowe- �wiczenia w mówieniu. 1 

L2 Organizacja konferencji. 2 

L3 
Rezerwacja hotelu, restauracji i biletu 
lotniczego. 

2 



L4 
Listy biznesowe- konstrukcja. �wiczenia w 
pisaniu. 

2 

L5 
Listy do potencjalnego klienta- oferty i 
zapytania. 

1 

L6 Negocjowanie warunków i cen. 1 

L7  Prezentacja produktu i cen, reklamacje. 1 

L8 Powtórzenie wiadomo�ci. 1 

L9 Sprawdzian wiadomo�ci. 1 

L10 Ubieganie si� o prac�- �wiczenia w mówieniu. 1 

L11 
Rozmowy kwalifikacyjne- �wiczenia w 
mówieniu. 

1 

L12 Autoprezentacje. 1 

L13 Autoprezentacje. 1 

L14 Sprawdzian wiadomo�ci. 1 

L15 
Podsumowanie wyników nauczania w 
semestrze V. Testowanie. 

1 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne 
1 �wiczenia audytoryjne 

2 Konwersatoria 

3 Translatoria 

Sposoby oceny 
Ocena formuj�ca 

F1 Ocena bie��ca 

F2 Sprawdzian wiadomo�ci 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie poprzedniego semestru 

P2 Zaliczenie bie��cego semestru 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
�rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

                                  18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji – ł�czna liczba godzin w 
semestrze 

                                    2          

Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

                                  30 

Suma                                   50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

                                    2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 A. D�bski, S. Dzida Deutsch fuer Mathematiker und Physiker Wiedza Powszechna 

2 D. Guzik Alles digital... Skrypt Politechniki Krakowskiej 

3 Tekste feur Studenten der Fachbereiche 

4 Wolfgang Hieber Lernziel Deutsch Grundstufe 1, 2 

5 J. Buscha Deutsches Uebungsbuch 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 



zdefiniowanych 
dla całego 
programu 

(PEK) 

EK 1 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05++ 
MT1A_U19+ 

C1, C2, C3, 
C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 2 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05++ 
MT1A_U19+ 

C1, C4, C5 L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 3 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05++ 
MT1A_U19+ 

C2, C3, C5 L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 4 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05++ 
MT1A_U19+ 

C1, C2, C3, 
C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 5 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05++ 
MT1A_U19+ 

C1, C2, C3, 
C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 6 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05++ 
MT1A_U19+ 

C1, C4, C5 L1-L15 1,2,3 F1, P1, P2 

EK 7 
MT1A_K01+ 
MT1A_K05+ 

C1, C2, C3, 
C4, C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 8 
MT1A_K01+ 
MT1A_K05+ 

C1, C2, C3, 
C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

Formy oceny – szczegóły  
Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie zna podstawowego 
słownictwa w zakresie 
omawianych tematów.  

Zna podstawowe 
słownictwo w zakresie 
omawianych tematów. 

Posiada wi�kszy 
zasób słownictwa 
specjalistycznego. 

Posiada szeroki zakres 
słownictwa 
specjalistycznego. 

EK 2 

Nie rozumie 
specjalistycznego j�zyka 
mówionego. 

W ograniczonym 
zakresie rozumie 
słownictwo 
specjalistyczne. 

Nie ma wi�kszych 
problemów w 
rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

Nie ma �adnych 
problemów w 
rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

EK 3 

Nie potrafi budowa�
podstawowych 
konstrukcji 
gramatycznych w mowie 
i w pi�mie. 

W podstawowym 
zakresie potrafi 
posługiwa� si�
podstawowymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi posługiwa� si�
bardziej zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi biegle i 
kreatywnie posługiwa�
si� zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w mowie 
i w pi�mie. 

EK 4 

Nie potrafi tłumaczy�
tekstów 
specjalistycznych. 

Potrafi tłumaczy�
proste teksty 
specjalistyczne. 

Potrafi tłumaczy�
teksty specjalistyczne 
o wi�kszym stopniu 
trudno�ci. 

Potrafi tłumaczy� trudne 
teksty specjalistyczne. 

EK 5 

Nie potrafi korzysta� z 
literatury fachowej w 
j�zyku niemieckim. 

Potrafi korzysta� z 
prostych tekstów w 
literaturze fachowej w 
j�zyku niemieckim. 

Potrafi posługiwa� si�
bardziej 
skomplikowanymi 
tekstami w literaturze 
fachowej w j�zyku 
niemieckim. 

Potrafi posługiwa� si�
zró�nicowanymi i 
skomplikowanymi 
tekstami w literaturze 
fachowej w j�zyku 
niemieckim. 

EK 6 
Nie potrafi wypowiada�
si� na tematy obj�te 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 

Potrafi wypowiada�
si� przy u�yciu 

Biegle i kreatywnie 
posługuje si�



zakresem studiów. wypowiada� si� na 
tematy obj�te 
zakresem studiów. 

bardziej zło�onych 
konstrukcji leksykalno-
gramatycznych na 
tematy obj�te 
zakresem studiów. 

specjalistycznym 
j�zykiem mówionym. 

EK 7 

Nie potrafi posługiwa�
si� j�zykiem niemieckim 
w obszarze studiowanej 
dziedziny. 

W ograniczonym 
zakresie posługuje si�
j�zykiem niemieckim w 
obszarze studiowanej 
dziedziny. 

Potrafi posługiwa� si�
j�zykiem niemieckim 
w obszarze 
studiowanej dziedziny. 

Biegle i kreatywnie 
posługuje si� j�zykiem 
niemieckim w obszarze 
studiowanej dziedziny. 

EK 8 

Nie potrafi samodzielnie 
wyszukiwa� informacji w 
literaturze 
specjalistycznej w j�zyku 
niemieckim. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
samodzielnie 
wyszukiwa� informacje 
w literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku niemieckim.. 

Potrafi samodzielnie 
wyszukiwa�
informacje w 
literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku niemieckim. 

Szybko i sprawnie 
potrafi samodzielnie 
wyszukiwa� informacje 
w literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku niemieckim. 

Autor programu: Mgr Andrzej Nikitiuk 

Adres e-mail: studiumjo@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Studium J�zyków Obcych 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

mgr Dominika Brodzka, mgr Waldemar Wróblewski, mgr Andrzej Nikitiuk 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: J�zyk angielski IV Kod przedmiotu 

Status przedmiotu:  MBM 1 N 0 6 12-1_0 

J�zyk wykładowy: angielski

Rok: III Semestr: 6 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład   

�wiczenia  18 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu
C1 Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� słownictwem w zakresie mechaniki i budowy maszyn. 

C2 Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� tekstem specjalistycznym w dziedzinie wła�ciwej dla 
studiowanego kierunku (tłumaczenia, korzystanie z literatury fachowej). 

C3 Nabycie umiej�tno�ci interpretacji i wypełniania dokumentacji specjalistycznej, odnosz�cej si�
do studiowanej dziedziny. 

C4 Rozszerzenie umiej�tno�ci swobodnego posługiwania si� specjalistycznym j�zykiem mówionym 
w zakresie studiowanego kierunku (prezentacje, udział w dyskusji, formułowanie opinii). 

C5 Rozszerzenie i uzupełnienie kompetencji j�zykowych w zakresie struktur gramatycznych 
niezb�dnych w komunikacji j�zykowej w mowie i pi�mie. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Poziom B1 w zakresie gramatyki i słownictwa w mowie i pi�mie. 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Swobodnie rozumie i potrafi interpretowa� teksty specjalistyczne charakterystyczne dla 
studiowanej dziedziny. 

EK 2 Swobodnie rozumie specjalistyczny j�zyk mówiony w postaci wykładów, prezentacji, 
seminariów, dyskusji etc. 

EK 3 Zna struktury gramatyczne niezb�dne w mowie i pi�mie w studiowanej dziedzinie. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 4 Potrafi tłumaczy� teksty specjalistyczne w stopniu rozszerzonym. 

EK 5 Potrafi swobodnie korzysta� z literatury fachowej w j�zyku angielskim. 

EK 6 Potrafi swobodnie wypowiada� si� oraz wyra�a� swoje opinie w mowie i w pi�mie na tematy 
obj�te zakresem studiów. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 7 Potrafi samodzielnie posługiwa� si� j�zykiem angielskim w obszarze studiowanej dziedziny.

EK 8 Potrafi samodzielnie wyszukiwa� informacje w literaturze specjalistycznej w j�zyku angielskim. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – �wiczenia 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 

Relacjonowanie wypowiedzi. Mowa zale�na. 
Czasowniki + przyimki. Analiza przypadku – 
ró�nice interesów mi�dzy pracownikami a 
zarz�dzanie firm�. 

2 



�W 2 
J�zyk specjalistyczny: maszyny skrawaj�ce i 
siłowniki. 

1 

�W 3 

Konflikt w miejscu pracy. Mediacje – cechy 
dobrego negocjatora. Słowotwórstwo 
(rzeczowniki, przymiotniki i ich przeciwie�stwa 
tworzone za pomoc� przedrostków). 

1 

�W 4 

Omawianie najlepszych strategii 
negocjacyjnych dotycz�cych rozwi�zywania 
konfliktów na podstawie studiowania 
przypadku „European Campers”. 

1 

�W 5 
J�zyk specjalistyczny: konwertery tlenowe i 
turbiny gazowe. 

2 

�W 6 

Zmiany i transformacje w biznesie. Zakładanie 
działalno�ci gospodarczej a ponoszenie 
ryzyka. Poj�cia ekonomiczne (stopa 
procentowa, wska	nik inflacji). 

1 

�W 7 
„Ludzkie” podej�cie do biznesu – rola 
człowieka w sukcesie jednostki i grupy. 

1 

�W 8 Zdania czasowe. Liczby. Pieni�dze. 1 

�W 9 
Ulubione produkty (ich cykl �ycia, wizerunek, 
kampania reklamowa). Strona bierna. 

1 

�W 10 
Reklama – zasoby ludzkie, rola in�yniera we 
współczesnym �wiecie. 

1 

�W 11 
Przygotowanie prezentacji w j�zyku 
angielskim. 

2 

�W 12 
Przedstawienie prezentacji – produktu, firmy, 
idei technicznej. 

2 

�W 13 
J�zyk specjalistyczny: nowe tokarki – 
wyoblarki oraz urz�dzenia do ci�cia 
laserowego. 

1 

�W 14 
J�zyk specjalistyczny: masowa produkcja i 
automatyzacja produkcji. 

1 

�W 15 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomo�ci. 
Kolokwium sprawdzaj�ce znajomo��
słownictwa biznesowego oraz 
specjalistycznego. Podsumowanie wyników 
nauczania w semestrze VI oraz cało�ci 
lektoratu. 

1 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne
1 �wiczenia audytoryjne 

2 Konwersatoria 

3 Translatoria 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Ocena bie��ca 

F2 Sprawdzian wiadomo�ci 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie poprzedniego semestru 

P2 Zaliczenie bie��cego semestru 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

18 



[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

3 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

79 

… 

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Market Leader – pre-intermediate New Edition D.Cotton, D. Farley, S. Kent, Pearson Longman 
2007 

2 Market Leader – intermediate 3rd Edition D.Cotton, D. Farley, S. Kent, Pearson Longman 

3 Technical English 2 coursebook D. Bonamy, Pearson Longman 2008 

4 Technical English 3 coursebook D. Bonamy, Pearson Longman 2011

5 Oxford English for Electronics E.H. Glendinning, J. McEwan OUP 1993 

6 Tech Talk, Vicki Hollet, OUP 2009 

7 Technology, Eric H. Glendinning, OUP 2007 

8 English Through Mechanics, Anna Ciepielowska, WSIP 1991 

9 English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press 2011 

10 Business Grammar & Usage Market Leader, Peter Stratt, Pearson Longman 2010

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C1, C2, C3, 
C5 

1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 2 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C1, C4, C5 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 3 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C2, C3, C5 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 4 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C1, C2, C3, 
C5 

1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 5 

IM1A_U01(+) 
IM1A_U02(+) 

IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C1, C2, C3, 
C5 

1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 6 
IM1A_K01(+) 
IM1A_K05(+) 

C1, C4, C5 1,2,3 F1, P1, P2 

EK 7 
IM1A_K01(+) 
IM1A_K05(+) 

C1, C2, C3, 
C4, C5 

1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 8 IM1A_U01(+) C1, C2, C3, 

�W1, �W2, 
�W3, �W4, 
�W6, �W7, 
�W8, �W9, 
�W10, �W11, 
�W12, �W13, 

�W14 

1,2,3 F1, F2, P1, P2 



IM1A_U02(+) 
IM1A_U05(++) 
IM1A_U06(+) 

C5 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie zna podstawowego 
słownictwa w zakresie 
omawianych tematów.  

Zna podstawowe 
słownictwo w zakresie 
omawianych tematów. 

Posiada wi�kszy 
zasób słownictwa 
specjalistycznego. 

Posiada szeroki zakres 
słownictwa 
specjalistycznego. 

EK 2 

Nie rozumie 
specjalistycznego j�zyka 
mówionego. 

W ograniczonym 
zakresie rozumie 
słownictwo 
specjalistyczne. 

Nie ma wi�kszych 
problemów w 
rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

Nie ma �adnych 
problemów w 
rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

EK 3 

Nie potrafi budowa�
podstawowych 
konstrukcji 
gramatycznych w mowie 
i w pi�mie. 

W podstawowym 
zakresie potrafi 
posługiwa� si�
podstawowymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi posługiwa� si�
bardziej zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi biegle i 
kreatywnie posługiwa�
si� zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

EK 4 

Nie potrafi tłumaczy�
tekstów 
specjalistycznych. 

Potrafi tłumaczy�
proste teksty 
specjalistyczne. 

Potrafi tłumaczy�
teksty specjalistyczne 
o wi�kszym stopniu 
trudno�ci. 

Potrafi tłumaczy� trudne 
teksty specjalistyczne. 

EK 5 

Nie potrafi korzysta� z 
literatury fachowej w 
j�zyku angielskim. 

Potrafi korzysta� z 
prostych tekstów w 
literaturze fachowej w 
j�zyku angielskim. 

Potrafi posługiwa� si�
bardziej 
skomplikowanymi 
tekstami w literaturze 
fachowej w j�zyku 
angielskim. 

Potrafi posługiwa� si�
zró�nicowanymi i 
skomplikowanymi 
tekstami w literaturze 
fachowej w j�zyku 
angielskim. 

EK 6 

Nie potrafi wypowiada�
si� na tematy obj�te 
zakresem studiów. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
wypowiada� si� na 
tematy obj�te 
zakresem studiów. 

Potrafi wypowiada�
si� przy u�yciu 
bardziej zło�onych 
konstrukcji leksykalno-
gramatycznych na 
tematy obj�te 
zakresem studiów. 

Biegle i kreatywnie 
posługuje si�
specjalistycznym 
j�zykiem mówionym. 

EK 7 

Nie potrafi posługiwa�
si� j�zykiem angielskim 
w obszarze studiowanej 
dziedziny. 

W ograniczonym 
zakresie posługuje si�
j�zykiem angielskim w 
obszarze studiowanej 
dziedziny. 

Potrafi posługiwa� si�
j�zykiem angielskim w 
obszarze studiowanej 
dziedziny. 

Biegle i kreatywnie 
posługuje si� j�zykiem 
angielskim w obszarze 
studiowanej dziedziny. 

EK 8 

Nie potrafi samodzielnie 
wyszukiwa� informacji w 
literaturze 
specjalistycznej w j�zyku 
angielskim. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
samodzielnie 
wyszukiwa� informacje 
w literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku angielskim. 

Potrafi samodzielnie 
wyszukiwa�
informacje w 
literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku angielskim. 

Szybko i sprawnie 
potrafi samodzielnie 
wyszukiwa� informacje 
w literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku angielskim. 

Autor programu: mgr Leszek Radomski

Adres e-mail: studiumjo@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Studium J�zyków Obcych 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

mgr I. Krzy�anowska-Stelmach, mgr B. Blaim, mgr M. Derejska, mgr I. 
Dzie�kowska, mgr R. Fic, mgr M. Gierulska, mgr M. Ko�uch,  mgr E. Malik, mgr 
B. Miłosz, mgr L. Olejarczyk, mgr M. Paszkowska,  mgr E. Pierzchalska, mgr E. 
Pyczek, mgr L. Radomski, mgr J. Skwarcz, mgr E. Stanisławek, mgr M. 
Szabelska, mgr D. Malarska-Zwoli�ska 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
 Mechanika i Budowa Maszyn 

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: J�zyk rosyjski IV Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obieralny MBM 1 N 0 6 12-2_0

J�zyk wykładowy: rosyjski, polski

Rok: III Semestr: 6

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład   

�wiczenia  18 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu

C1 
Wzbogacanie zasobu słownictwa w zakresie tematyki �ycia codziennego oraz słownictwa 
specjalistycznego. 

C2 Doskonalenie umiej�tno�ci rozumienia tekstu ze słuchu. 

C3 Doskonalenie  umiej�tno�ci porozumiewania si� w ró�nych sytuacjach komunikacyjnych. 

C4 
Doskonalenie umiej�tno�ci wypowiadania si� na tematy �ycia codziennego, opisywania 
prze�y�, relacjonowania wydarze� wyra�ania opinii, doradzania. 

C5 Doskonalenie umiej�tno�ci analizy tekstu. 

C6 Doskonalenie umiej�tnosci formułowania wypowiedzi pisemnych. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Zna podstawowe słownictwo z zakresu �ycia codziennego i proste słownictwo z zakresu 
studiowanej specjalno�ci. 

Efekty kształcenia 

W zakresie wiedzy: 

EK1
Zna  słownictwo w zakresie tematyki �ycia codziennego oraz podstawowe  słownictwo w 
zakresie studiowanej specjalno�ci. 

EK2 Zna deklinacje , koniugacje, czasy w zakresie wymaganego programem słownictwa. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK3 Rozumie sens wypowiedzi,  polecenia lub dialogu  w zakresie znanego słownictwa. 

EK4  Umie znale�� potrzebne informacje w  tek�cie. 

EK5
Umie porozumiewa� si� w sytuacjach �yciowych oraz nawi	za� rozmow� na tematy �ycia 
codziennego. 

EK6 Potrafi wyrazi� i uzasadni�  opini� na dany temat. 

EK7 Umie zredagowa� krótk	 wypowied� pisemn	. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK8
Wykazuje aktywno�� i kreatywno�� w pracy zespołowej,  potrafi    samodzielnie uzupełnia�  i 
poszerza� wiedz�. 

Tre�ci programowe przedmiotu 

Forma zaj�� – �wiczenia 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 
Sport, dyscypliny sportowe. Mistrzowie sportu. 
Zdrowy tryb �ycia. Okre�lenie cz�stotliwo�ci. 

1 

�W2 
Zdrowie. Choroby, stan zdrowia. U lekarza, w 
szpitalu i aptece.  

1 



�W3 Styl �ycia. 
ycie rodzinne i towarzyskie. 1 

�W4 �rodki masowej informacji. 1 

�W5 Zawód i praca. Praca za granic	. 1 

�W6 
Turystyka i podró�owanie. Baza noclegowa, 
informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie. 

1 

�W7 
Atrakcje turystyczne w Rosji. Rosja – kraj 
rekordów. Kolej Transsyberyjska, Bajkał. 

1 

�W8 
�wiat techniki. Odkrycia naukowe i wynalazki. 
Rosyjscy Nobli�ci. 

3 

�W9 Obróbka plastyczna. 2 

�W10 Spr�zysto�� i plastyczno��. 2 

�W11 Wytrzymało�� materiałów. 2 

�W12 Prace kontrolne 2 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne
1 �wiczenia audytoryjne 

2 Konwersatoria 

3 Translatoria 

Sposoby oceny
Ocena formuj	ca 

F1 Ocena bie�	ca 

F2 Sprawdzian wiadomo�ci 

Ocena podsumowuj	ca 

P1 Zaliczenie z ocen	

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
�rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

18  

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

3  

Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

79  

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 „�� � �� 3” M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec,PWN 2012 

2 „365 zada� i �wicze� z rozwi	zaniami. J�zyk rosyjski.” , Langenscheidt   2008                                

3 Wybrane teksty z prasy rosyjskoj�zycznej i Internetu.

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_U01++
MBM1A_U06++

C1,C2, 
C3,C4,C5,C6 

�W1-11 1,2,3 F1, F2, P1 



EK 2 
MBM1A_U01++
MBM1A_U06++

C1,C2, 
C3,C4,C5,C6 

�W1-11 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 3 
MBM1A_U01++
MBM1A_U06++

C2, C3 �W1-11 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 4 
MBM1A_U01++
MBM1A_U06++

C4 �W1-11 1,2,3 F1, F2, P1 

EK 5 
MBM1A_U01++
MBM1A_U06++

C3, C4 �W1-11 1,2,3 F1, P1 

EK 6 
MBM1A_U01++
MBM1A_U06++

C4 
�W1-11

1,2,3 F1, F2, P1 

EK 7 
MBM1A_U01++
MBM1A_U06++

C6 �W1-11 1,2,3 F1, F2, P1 

EK8 
MBM1A_U01++
MBM1A_U06++

C1, C2, C3, 
C4,C5,C6 

�W1-11 1,2,3 F1, F2, P1 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna 
podstawowego 
słownictwa w zakresie 
�ycia codziennego i 
podstawowego 
słownictwa 
specjalistycznego 

W ograniczonym 
zakresie rozumie 
słownictwo wymagane 
programem. 

Nie ma 
problemów  
w rozumieniu 
słownictwa 
wymaganego 
programem. 

Posiada zasób słownictwa 
bogatszy od wymaganego 
programem.. 

EK 2 

Nie rozpoznaje cz��ci 
mowy i rodzajów zda�. 
Nie zna deklinacji  
i koniugacji w zakresie 
wymaganego 
słownictwa. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
posługiwa� si�
podstawowymi 
formami  
i konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi posługiwa�
si� bardziej 
zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Bezbł�dnie rozpoznaje cz��ci 
mowy, a tak�e rodzaje zda� po 
intonacji, stosuje odpowiednie 
formy fleksyjne  
w wypowiedziach. 

EK 3 

Nie rozumie sensu 
wypowiedzi, polecenia 
lub dialogu Nie 
domy�la si� znaczenia 
słów z kontekstu.  

W ograniczonym 
zakresie rozumie sens 
wypowiedzi, polecenia 
lub dialogu.  Z 
trudno�ci	 domy�la si�
znaczenia słów z 
kontekstu.  

Rozumie sens 
wypowiedzi, 
polecenia lub  
dialogu.  Domy�la 
si� znaczenia 
słów z kontekstu.  
. 

Swobodnie rozumie ogólny 
sens wypowiedzi, dialogu, 
polecenia, trafnie kojarzy 
znaczenie słów na podstawie 
kontekstu lub sytuacji w 
zakresie słownictwa 
bogatszego, ni� wymagane 
programem.  

EK 4 

Nie umie analizowa�
tekstu i znale�� w nim 
potrzebnej informacji. 

W ograniczonym 
stopniu potrafi 
odnale�� potrzebn	
informacj� w tek�cie. 

Potrafi analizowa�
tekst i znale�� w 
nim potrzebn	
informacj�. 

Bezbł�dnie i sprawnie  
odnajduje potrzebne informacje 
w  tekstach w zakresie tematyki 
wykraczaj	cej poza program. 

EK5 

Nie potrafi porozumie�
si� w sytuacjach �ycia 
codziennego. Nie 
potrafi nawi	za�
rozmowy. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
porozumie� si� w 
sytuacjach �ycia 
codziennego i 
nawi	za� rozmow� na 
tematy zycia 
codziennego. 

Potrafi 
porozumie� si� w 
sytuacjach �ycia 
codziennego.  
Potrafi nawi	za�
rozmow� na 
tematy zycia 
codziennego. 

Swobodnie porozumiewa si� w 
sytuacjach zyciowych. Potrafi 
nawi	za� i podtrzyma�
rozmow�. 

EK 6 

Nie potrafi wyrazi� i 
uzasadni� opinii na 
dany temat. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
sformułowa� opini� na 
dany temat.i j	
uzasadni�  

Potrafi 
samodzielnie i 
poprawnie 
wyrazi� krótka 
opini� na dany 
temat i j	
uzasadni�. 

Swobodnie wyra�a i uzasadnia 
opini� na dany temat, stosuj	c 
trudniejsze �rodki j�zykowe. 

EK7 Nie umie napisa� W bardzo Potrafi napisa�  Potrafi bezbł�dnie zredagowa�



prostego tekstu na 
dany temat. 

ograniczonym stopniu 
opanował sprawno��  
pisania i redagowania 
prostych form. 

krótk	 wypowied�
na dany temat 

wypowied� pisemn	, stosuj	c 
bogatsze �rodki j�zykowe. 

EK8 

Nie wykazuje 
aktywnosci i 
kreatywno�ci w pracy 
zespołowej, nie 
wykazuje potrzeby 
samodzielnego 
pogł�biania wiedzy. 

Wykazuje mał	
aktywno�� i 
kreatywno�� w pracy 
zespołowej i małe 
zainteresowanie 
samodzielnym 
pogł�bianiem wiedzy. 

Aktywny i 
kreatywny na 
zaj�ciach, potrafi 
samodzielnie 
zdoby� potrzebne 
informacje. 

Wykazuje du�e 
zainteresowanie i aktywno�� w 
pracy na zaj�ciach, stara si�
samodzielnie doskonali� swoje 
umiej�tno�ci i uzupełnia�
wiedz�. 

Autor programu: mgr Iwonna Włodarczyk

Adres e-mail: iwonna5@interia.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Studium J�zyków Obcych Politechniki Lubelskiej 

Osoba, 
prowadz�ca: 

mgr Iwonna Włodarczyk 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: J�zyk obcy IV  Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 6 12-3_0

J�zyk wykładowy: niemiecki w mechanice i budowie 
maszyn 

  

Rok: III Semestr: 6 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  - 

�wiczenia  - 

Laboratorium  18 

Projekt  - 

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu 
C1 Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� słownictwem w zakresie matematyki. 

C2 Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� tekstem specjalistycznym w dziedzinie wła�ciwej dla 
studiowanego kierunku (tłumaczenia, korzystanie z literatury fachowej). 

C3 Nabycie umiej�tno�ci interpretacji i wypełniania dokumentacji specjalistycznej, odnosz�cej si� do 
studiowanej dziedziny. 

C4 Rozszerzenie umiej�tno�ci swobodnego posługiwania si� specjalistycznym j�zykiem mówionym w 
zakresie studiowanego kierunku (prezentacje, udział w dyskusji, formułowanie opinii). 

C5 Rozszerzenie i uzupełnienie kompetencji j�zykowych w zakresie struktur gramatycznych 
niezb�dnych w komunikacji j�zykowej w mowie i pi�mie. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji 
1 Poziom A2 w zakresie gramatyki i słownictwa w mowie i pi�mie. 

Efekty kształcenia  
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Swobodnie rozumie i potrafi interpretowa� teksty specjalistyczne charakterystyczne dla 
studiowanej dziedziny. 

EK 2 Swobodnie rozumie specjalistyczny j�zyk mówiony w postaci wykładów, prezentacji, seminariów, 
dyskusji etc. 

EK 3 Zna struktury gramatyczne niezb�dne w mowie i pi�mie w studiowanej dziedzinie. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 4 Potrafi tłumaczy� teksty specjalistyczne w stopniu rozszerzonym. 

EK 5 Potrafi swobodnie korzysta� z literatury fachowej w j�zyku niemieckim. 

EK 6 Potrafi swobodnie wypowiada� si� oraz wyra�a� swoje opinie w mowie i w pi�mie na tematy 
obj�te zakresem studiów. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 7 Potrafi samodzielnie posługiwa� si� j�zykiem niemieckim w obszarze studiowanej dziedziny.

EK 8 Potrafi samodzielnie wyszukiwa� informacje w literaturze specjalistycznej w j�zyku niemieckim. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
Strona bierna. Omówienie teoretyczne. 
�wiczenia. 

1 

L2 
Komórka- nowe standardy- czytanka. 
�wiczenia gramatyczne. 

2 



L3 GSM- czytanka. Strona bierna. �wiczenia. 2 

L4 
Przyszło�� komórek- dialogi. Strona bierna. 
�wiczenia. 

2 

L5 UMTS- czytanka. �wiczenia gramatyczne. 1 

L6 UMTS- dialogi. �wiczenia w mówieniu. 1 

L7 GPRS- czytanka. Strona bierna z „man.” 1 

L8 Powtórzenie wiadomo�ci. 1 

L9 Sprawdzian wiadomo�ci. 1 

L10 
Nowa Fiesta- czytanka. �wiczenia 
gramatyczne. 

1 

L11 �rodki transportu- słownictwo. 1 

L12 Samochody osobowe i ci��arowe- czytanka. 1 

L13 Samochody osobowe i ci��arowe- czytanka. 1 

L14 Sprawdzian wiadomo�ci. 1 

L15 
Podsumowanie wyników nauczania w 
semestrze VI oraz cało�ci lektoratu. 

1 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne 
1 �wiczenia audytoryjne 

2 Konwersatoria 

3 Translatoria 

Sposoby oceny 
Ocena formuj�ca 

F1 Ocena bie��ca 

F2 Sprawdzian wiadomo�ci 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie poprzedniego semestru 

P2 Egzamin 

Obci��enie prac� studenta 
Forma aktywno�ci �rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie konsultacji oraz egzaminu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

2 

Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

30 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 A. D�bski, S. Dzida Deutsch fuer Mathematiker und Physiker Wiedza Powszechna 

2 D. Guzik Alles digital... Skrypt Politechniki Krakowskiej 

3 Tekste feur Studenten der Fachbereiche 

4 Wolfgang Hieber Lernziel Deutsch Grundstufe 1, 2 

5 J. Buscha Deutsches Uebungsbuch 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 



dla całego 
programu 

(PEK) 

EK 1 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05+++ 
MT1A_U19+ 

C1, C2, C3, 
C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 2 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05+++ 
MT1A_U19+ 

C1, C4, C5 L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 3 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05+++ 
MT1A_U19+ 

C2, C3, C5 L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 4 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05+++ 
MT1A_U19+ 

C1, C2, C3, 
C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 5 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05+++ 
MT1A_U19+ 

C1, C2, C3, 
C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 6 

MT1A_U01+ 
MT1A_U04+ 

MT1A_U05+++ 
MT1A_U19+ 

C1, C4, C5 L1-L15 1,2,3 F1, P1, P2 

EK 7 
MT1A_K01+ 
MT1A_K05+ 

C1, C2, C3, 
C4, C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 8 
MT1A_K01+ 
MT1A_K05+ 

C1, C2, C3, 
C5 

L1-L15 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

Formy oceny – szczegóły  
Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie zna podstawowego 
słownictwa w zakresie 
omawianych tematów.  

Zna podstawowe 
słownictwo w zakresie 
omawianych tematów. 

Posiada wi�kszy 
zasób słownictwa 
specjalistycznego. 

Posiada szeroki zakres 
słownictwa 
specjalistycznego. 

EK 2 

Nie rozumie 
specjalistycznego j�zyka 
mówionego. 

W ograniczonym 
zakresie rozumie 
słownictwo 
specjalistyczne. 

Nie ma wi�kszych 
problemów w 
rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

Nie ma �adnych 
problemów w rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

EK 3 

Nie potrafi budowa�
podstawowych 
konstrukcji 
gramatycznych w mowie 
i w pi�mie. 

W podstawowym 
zakresie potrafi 
posługiwa� si�
podstawowymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi posługiwa� si�
bardziej zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w pi�mie. 

Potrafi biegle i kreatywnie 
posługiwa� si� zło�onymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w mowie i 
w pi�mie. 

EK 4 

Nie potrafi tłumaczy�
tekstów 
specjalistycznych. 

Potrafi tłumaczy�
proste teksty 
specjalistyczne. 

Potrafi tłumaczy�
teksty specjalistyczne 
o wi�kszym stopniu 
trudno�ci. 

Potrafi tłumaczy� trudne 
teksty specjalistyczne. 

EK 5 

Nie potrafi korzysta� z 
literatury fachowej w 
j�zyku niemieckim. 

Potrafi korzysta� z 
prostych tekstów w 
literaturze fachowej w 
j�zyku niemieckim. 

Potrafi posługiwa� si�
bardziej 
skomplikowanymi 
tekstami w literaturze 
fachowej w j�zyku 
niemieckim. 

Potrafi posługiwa� si�
zró�nicowanymi i 
skomplikowanymi tekstami 
w literaturze fachowej w 
j�zyku niemieckim. 



EK 6 

Nie potrafi wypowiada�
si� na tematy obj�te 
zakresem studiów. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
wypowiada� si� na 
tematy obj�te 
zakresem studiów. 

Potrafi wypowiada�
si� przy u�yciu 
bardziej zło�onych 
konstrukcji leksykalno-
gramatycznych na 
tematy obj�te 
zakresem studiów. 

Biegle i kreatywnie 
posługuje si�
specjalistycznym j�zykiem 
mówionym. 

EK 7 

Nie potrafi posługiwa�
si� j�zykiem niemieckim 
w obszarze studiowanej 
dziedziny. 

W ograniczonym 
zakresie posługuje si�
j�zykiem niemieckim w 
obszarze studiowanej 
dziedziny. 

Potrafi posługiwa� si�
j�zykiem niemieckim 
w obszarze 
studiowanej dziedziny. 

Biegle i kreatywnie 
posługuje si� j�zykiem 
niemieckim w obszarze 
studiowanej dziedziny. 

EK 8 

Nie potrafi samodzielnie 
wyszukiwa� informacji w 
literaturze 
specjalistycznej w j�zyku 
niemieckim. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
samodzielnie 
wyszukiwa� informacje 
w literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku niemieckim. 

Potrafi samodzielnie 
wyszukiwa�
informacje w 
literaturze 
specjalistycznej w 
j�zyku  niemieckim 

Szybko i sprawnie potrafi 
samodzielnie wyszukiwa�
informacje w literaturze 
specjalistycznej w j�zyku  
niemieckim 

Autor programu: mgr Andrzej Nikitiuk 

Adres e-mail: studiumjo@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Studium J�zyków Obcych 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

mgr Dominika Brodzka, mgr Waldemar Wróblewski, mgr Andrzej Nikitiuk 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn 

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Prawo gospodarcze Kod przedmiotu  

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 S 0 7 14-0_0 

J�zyk wykładowy: polski 

Rok: I Semestr: 7 

 Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia   

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 1 

Cel przedmiotu 

C1 
Zapoznanie studentów z podstawami analizy matematycznej (rachunku ró�niczkowego i 
całkowego).  

C2 
Zaznajomienie studentów z mo�liwo�ciami zastosowa� rachunku ró�niczkowego i całkowego 
funkcji jednej zmiennej. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji 
1 Zakres wiadomo�ci i umiej�tno�ci z matematyki na poziomie szkoły �redniej. 

Efekty kształcenia   
W zakresie wiedzy student: 

EK 1 Ma podstawowe wiadomo�ci na temat systemu prawa i jego kategorii 

EK 2 Ma wiedz� ogóln� na temat prawa cywilnego w zakresie działalno�ci gospodarczej 

EK 3 Ma wiedz� na temat podmiotów działalno�ci gospodarczej 

W zakresie umiej�tno�ci student: 

EK 4 Potrafi w podstawowym zakresie interpretowa� akty prawne 

EK 5 Potrafi omówi� podstawowe zasady działania typowych podmiotów gospodarczych 

W zakresie kompetencji społecznych student: 

EK 6 Rozumie potrzeb� ci�głego dokształcania si� i podnoszenia swoich kompetencji  

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

Podstawowe wiadomo�ci o prawie. System 
prawa i jego kategorie – hierarchia aktów 

prawnych. 
1 

W2 

Prawo cywilne - cz��� ogólna – poj�cie prawa 
cywilnego, podział prawa cywilnego Podmioty 
stosunków cywilnoprawnych - osoby fizyczne, 
osoby prawne, przedsi�biorca, konsument. 
Poj�cia zdolno�� prawna i zdolno�� do 
czynno�ci prawnych, czynno�ci prawne, 
wykładnie o�wiadcze� woli. 

1 

W3 Zobowi�zania cz��� ogólna– wykonywanie 
zobowi�za� – miejsce i czas wykonania 
zobowi�za�, dowód wykonania, skutki 
niewykonania zobowi�za�, zga�ni�cie 

2 



zobowi�za�.  

W4 Odpowiedzialno�� cywilna, siła wy�sza, 
poj�cie szkody i sposoby jej naprawienia i 
odpowiedzialno��. Powstanie zobowi�za� z 
umów – umowa przedwst�pna. Dodatkowe 
zastrze�enia umowne. Czyny niedozwolone – 
odpowiedzialno�� za własne czyny, 
odpowiedzialno�� za cudze czyny. 

3 

W5 Umowy w obrocie gospodarczym: Umowy i ich 
podział – wybrane rodzaje umów (umowy w 
obrocie towarowym, umowy o korzystanie z 
rzeczy lub praw, umowy o po�rednictwo). 

3 

W6 Poj�cia i 	ródła prawa gospodarczego (aspekt 
prywatnoprawny i publicznoprawny), Zasady 
podejmowania i prowadzenia działalno�ci 
gospodarczej na terytorium RP:  

3 

W7 Zasada wolno�ci działalno�ci gospodarczej, 
Działalno�� gospodarcza i przedsi�biorca – 
analiza poj��. Prawa i obowi�zki 
przedsi�biorcy. Koncesje i zezwolenia. 
Krajowy Rejestr S�dowy. Formy 
organizacyjno prawne prowadzenia 
działalno�ci gospodarczej: osoby fizyczne 
prowadz�ce działalno�� gospodarcz�. Spółka 
jako podstawowa forma prowadzenia 
działalno�ci gospodarczej 

3 

W8 Kodeks spółek handlowych.  1 

W9 Spółka jawna. Spółka partnerska. Spółka 
komandytowa. Spółka komandytowo – 
akcyjna. Spółka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci�. Spółka akcyjna 

1 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne 
1 Wykład poparty przykładami - przeprowadzony przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych. 

Sposoby oceny 
Ocena formuj�ca 

F1 Kartkówki na wybranych wykładach 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Kolokwium zaliczeniowe 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

18 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

0 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

12 

Suma 30 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

1 



Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów, Scriptum, Pozna� 2009  

2 Kocot W. (red.), Elementy prawa, Difin, Warszawa 2008  

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca
3 Filipiak T. i in., Zarys prawa cywilnego i rodzinnego, Lublin 2008 

4 Kodeks cywilny, Kodeks Spółek Handlowych oraz inne ustawy – aktualny stan prawny 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W20++
MBM1A_W2 ++
MBM1A_U24+ 

C1, C2 W1, W2, W3, 1 F1, P1 

EK 2 
MBM1A_W20++
MBM1A_W2 ++
MBM1A_U24+ 

C1, C2 
W4, W5, W6, 
W7, W8, W9 

1 F1, P1 

EK 3 
MBM1A_W20++
MBM1A_W2 ++
MBM1A_U24+ 

C1, C2 
W4, W5, W6, 
W7, W8, W9 

1 F1, P1 

EK 4 
MBM1A_W20++
MBM1A_W2 ++
MBM1A_U24+ 

C1, C2 
W4, W5, W6, 
W7, W8, W9 

1 F1, P1 

EK 5 
MBM1A_W20++
MBM1A_W2 ++
MBM1A_U24+ 

C1, C2 
W4, W5, W6, 
W7, W8, W9 

1 F1, P1 

EK 6 
MBM1A_W20++
MBM1A_W2 ++
MBM1A_U24+ 

C1, C2 
W4, W5, W6, 
W7, W8, W9 

1 F1, P1 

EK 7 
MBM1A_K01++,
MBM1A_K05 ++
MBM1A_U05 ++

C1, C2 
W4, W5, W6, 
W7, W8, W9 

1 F1, P1 

Formy oceny – szczegóły  
Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna 
podstawowych 
definicji zwi�zanych z 
systemem prawnym 

Zna podstawowe 
definicje zwi�zane z 
systemem prawnym, 
ale nie potrafi ich 
interpretowa�

Zna podstawowe 
definicje zwi�zane z 
systemem prawnym 
i potrafi je w 
interpretowa� w 
podstawowym 
zakresie  

Zna podstawowe 
definicje zwi�zane z 
systemem prawnym i 
potrafi je w 
interpretowa� w 
rozszerzonym 
zakresie 

EK 2 

Nie posiada 
wiadomo�ci na temat 
prawa cywilnego w 
zakresie działalno�ci 
gospodarczej 

Ma wiedz� ogóln� na 
temat prawa 
cywilnego w zakresie 
działalno�ci 
gospodarczej 

Ma poszerzon�
wiedz� na temat 
prawa cywilnego w 
zakresie 
działalno�ci 
gospodarczej 

Ma szczegółowa 
wiedz� na temat 
prawa cywilnego w 
zakresie działalno�ci 
gospodarczej 

EK 3 

Nie posiada 
wiadomo�ci na temat 
prawnych aspektów 
działalno�ci 
podmiotów 
gospodarczych 

Ma wiedz� ogóln� na 
temat prawnych 
aspektów działalno�ci 
podmiotów 
gospodarczych 

Ma poszerzon�
wiedz� na temat 
prawnych aspektów 
działalno�ci 
podmiotów 
gospodarczych 

Ma szczegółow�
wiedz� na temat 
prawnych aspektów 
działalno�ci 
podmiotów 
gospodarczych 



EK 4 

Nie potrafi w 
podstawowym 
zakresie 
interpretowa� aktów 
prawnych 

Potrafi w 
podstawowym 
zakresie 
interpretowa�
wybrane akty prawne

Potrafi w 
podstawowym 
zakresie 
interpretowa�
wi�kszo�� aktów 
prawnych 

Potrafi w 
rozsze�onym zakresie 
interpretowa� akty 
prawne 

EK 5 

Nie potrafi omówi�
podstawowych zasad 
działania typowych 
podmiotów 
gospodarczych 

Potrafi omówi�
zasady działania 
typowych podmiotów 
gospodarczych w 
podstawowym 
zakresie  

Potrafi omówi�
zasady działania 
typowych 
podmiotów 
gospodarczych 

Potrafi omówi�
zasady działania 
typowych podmiotów 
gospodarczych w 
rozszerzonym 
zakresie 

EK 6 
Nie ma �wiadomo�ci potrzeby my�lenia i 
działania w sposób przedsi�biorczy 

Rozumie potrzeb� my�lenia i działania w 
sposób przedsi�biorczy 

Autor programu: 
Prodziekan ds. ogólnych i studenckich WM – dr hab. in�. Paweł Dro�dziel, prof. 
PL 

Adres e-mail: m.bojar@pollub.pl

Jednostka 
prowadz�ca: 

Wydział Zarz�dzania 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr Matylda Bojar 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Edycja pracy dyplomowej  Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 6 15-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: III Semestr: 6 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład   

�wiczenia   

Laboratorium 

Projekt  27 

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu

C1 
Przygotowanie studentów do teoretycznego i praktycznego opracowywania zagadnie�
in�ynierskich z zakresu tematu realizowanej pracy dyplomowej 

C2 
Przygotowanie do poprawnego, wykorzystuj�cego wła�ciwe poj�cia techniczne, formułowania 
i przekazywania informacji technicznych z zakresu tematu realizowanej pracy dyplomowej 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Student powinien posiada� wiedz� z zakresu tematu realizowanej pracy dyplomowej 

2 Student powinien posiada� wiedz� z zakresu tematu realizowanej pracy dyplomowej 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Student ma orientacj� w stanie obecnym i trendach rozwojowych w zakresie tematu 
realizowanej pracy dyplomowej 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 2
Student potrafi pozyskiwa�, integrowa� i interpretowa� informacje z literatury, baz danych 
i innych 	ródeł, wyci�ga� wnioski oraz formułowa� opinie wraz z ich uzasadnieniem 

EK 3
Student potrafi pracowa� indywidualnie, umie opracowa� harmonogram prac zapewniaj�cy 
dotrzymanie terminów 

EK 4
Student potrafi dokona� krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i oceni� istniej�ce 
rozwi�zania techniczne w konstrukcji i technologii wybranych maszyn 

EK 5
Student potrafi wykorzysta� do formułowania i rozwi�zywania zada� z zakresu tematu 
realizowanej pracy dyplomowej metody analityczne oraz eksperymentalne, w tym pomiary i 
symulacje komputerowe, interpretowa� uzyskane wyniki i wyci�ga� wnioski 

EK 6
Student potrafi przygotowa� dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu 
tematu realizowanej pracy dyplomowej 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 7
Student rozumie potrzeb� formułowania i przekazywania, w sposób powszechnie zrozumiały, 
informacji dotycz�cych osi�gni�� techniki i innych aspektów działalno�ci in�ynierskiej, posiada 
umiej�tno�� posługiwania si� poj�ciami technicznymi 

Tre�ci programowe przedmiotu 

Forma zaj�� – projekt  

 Tre�ci programowe Liczba godzin

P1 Zaj�cia wprowadzaj�ce, zasady zaliczenia przedmiotu, wymagania 
formalne odno�nie prac dyplomowych, struktura pracy, 	ródła informacji 

1 



naukowej, zagadnienia dotycz�ce praz autorskich. Opracowanie planu 
i harmonogramu edycji pracy. 

P2 
Analiza, interpretacja oraz integracja informacji pozyskanych z literatury, 
baz danych oraz Internetu. 

4 

P3 Edycja wst�pu, celu i zakresu pracy. 3 

P4 Edycja cz��ci teoretycznej pracy - tekstu poszczególnych rozdziałów 
i podrozdziałów, tabel oraz ilustracji. 

7 

P5 Edycja cz��ci praktycznej pracy – charakterystyki bada�, czynników 
badawczych, opisu próbek oraz aparatury, postaci numerycznej 
i graficznej wyników bada�, oceny i interpretacji wyników. 

9 

P6 Edycja wniosków, spisu literatury oraz zał�czników. 3 

Suma godzin: 27 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Opis z wyja�nieniami, dyskusja, projekt. 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 
Ocena poszczególnych elementów pracy w trakcie jej edycji, dyskusja wyników w grupie lub 
indywidualnie. 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Ocena edycji cz��ci teoretycznej pracy (50% oceny ko�cowej). 

P2 Ocena edycji cz��ci praktycznej pracy (50% oceny ko�cowej). 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

27 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

- 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

- 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

73 

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Gambarelli G., Łucki Z.: Praca dyplomowa: zdobycie promotora, pisanie na komputerze, 
opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie.  Wydawnictwa AGH, Kraków 2011. 

2 Marszałek L.: Edytorstwo publikacji naukowych. PWN, Warszawa 1986. 

3 
Urban S., Łado�ski W.: Jak napisa� dobr� prac� magistersk�. Akademia Ekonomiczna we 
Wrocławiu, Wrocław 2003. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 



EK 1 

MBM1A_W01++ 
MBM1A_W02++ 
MBM1A_W03++ 
MBM1A_W04++ 
MBM1A_W05++ 
MBM1A_W06++ 
MBM1A_W07++ 
MBM1A_W08++ 
MBM1A_W09++ 
MBM1A_W10++ 
MBM1A_W11++ 
MBM1A_W12++ 
MBM1A_W13++ 
MBM1A_W14++ 
MBM1A_W15++ 
MBM1A_W16++ 
MBM1A_W17++ 
MBM1A_W18++ 
MBM1A_W19++ 
MBM1A_W20++ 
MBM1A_W21++ 
MBM1A_W22++ 
MBM1A_W23++ 
MBM1A_W24 ++ 

C1 P1÷P4 1 F1, P1, P2 

EK 2 
MBM1A_U01  

(+++) 
C1, C2 P2÷P6 1 F1, P1 

EK 3 
MBM1A_U04  

(++) 
C1, C2 P2÷P6 1 F1, P1, P2 

EK 4 
MBM1A_U25  

(+++) 
C1, C2 P2÷P6 1 F1, P1, P2 

EK 5 
MBM1A_U19  

(+++) 
C1, C2 P1, P5, P6 1 F1, P2 

EK 6 
MBM1A_U02  

(+++) 
C1, C2 P1÷P6 1 F1, P1, P2 

EK 7 
MBM1A_K06  

(++) 
C2 P1÷P6 1 F1, P1, P2 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie potrafi 
scharakteryzowa� stanu 

obecnego i trendów 
rozwojowych z zakresu 

tematu realizowanej 
pracy dyplomowej 

Potrafi krótko 
scharakteryzowa� stan 

obecny bez trendów 
rozwojowych z zakresu 

tematu realizowanej 
pracy dyplomowej 

Potrafi ogólnie 
scharakteryzowa� stan 
obecny i główne trendy 
rozwojowe z zakresu 
tematu realizowanej 
pracy dyplomowej 

Potrafi szczegółowo 
scharakteryzowa� stan 

obecny i trendy 
rozwojowe z zakresu 
tematu realizowanej 
pracy dyplomowej 

EK 2 

Nie potrafi pozyskiwa�, 
integrowa� i 

interpretowa� informacji z 
literatury, baz danych  

i innych �ródeł, wyci�ga�
wniosków oraz 

formułowa� opinii wraz z 
ich uzasadnieniem 

Potrafi pozyskiwa�
informacje z literatury, 

baz danych  
i innych �ródeł oraz 

wyci�ga� podstawowe 
wnioski 

Potrafi pozyskiwa�, 
integrowa� i ogólnie 

interpretowa�
informacje z literatury, 
baz danych i innych 
�ródeł oraz wyci�ga�

wnioski

Potrafi pozyskiwa�, 
integrowa� i 

interpretowa� informacje 
z literatury, baz danych 

i innych �ródeł, wyci�ga�
wnioski oraz formułowa�

opinie wraz z ich 
uzasadnieniem

EK 3 

Nie potrafi pracowa�
indywidualnie oraz 

opracowa�
harmonogramu prac 

zapewniaj�cego 
dotrzymanie terminów 

Potrafi pracowa�
indywidualnie przy 

udzielanych 
wskazówkach, nie umie 

opracowa�
harmonogramu prac 

zapewniaj�cego 
dotrzymanie terminów 

Potrafi pracowa�
indywidualnie, umie 
opracowa� ogólny 
harmonogram prac 

zapewniaj�cy 
dotrzymanie terminów 

Potrafi pracowa�
indywidualnie, umie 

opracowa� szczegółowy 
harmonogram prac 

zapewniaj�cy 
dotrzymanie terminów 

EK 4 Nie potrafi dokona� Potrafi dokona� analizy Potrafi dokona� Potrafi dokona�



krytycznej analizy 
sposobu funkcjonowania 

i oceni� istniej�cych 
rozwi�za� technicznych 

w konstrukcji i technologii 
z zakresu tematu 

realizowanej pracy 
dyplomowej 

sposobu 
funkcjonowania bez 
oceny istniej�cych 

rozwi�za� technicznych 
w konstrukcji i 

technologii z zakresu 
tematu realizowanej 
pracy dyplomowej 

krytycznej analizy 
sposobu 

funkcjonowania i w 
zakresie podstawowym 

oceni� istniej�ce 
rozwi�zania techniczne 

w konstrukcji i 
technologii z zakresu 
tematu realizowanej 
pracy dyplomowej 

krytycznej szczegółowej 
analizy sposobu 

funkcjonowania i oceni�
istniej�ce rozwi�zania 

techniczne w konstrukcji 
i technologii z zakresu 
tematu realizowanej 
pracy dyplomowej 

EK 5 

Nie potrafi 
wykorzystywa� do 

formułowania i 
rozwi�zywania zada� z 

zakresu tematu 
realizowanej pracy 
dyplomowej metod 
analitycznych oraz 

eksperymentalnych, w 
tym pomiarów i symulacji 

komputerowych, 
interpretowa�

uzyskanych wyników i 
wyci�ga� wniosków 

Potrafi wykorzysta� do 
formułowania i 

rozwi�zywania zada� z 
zakresu tematu 

realizowanej pracy 
dyplomowej metody 

analityczne oraz 
eksperymentalne, w 

zakresie podstawowym 
interpretowa� uzyskane 

wyniki 

Potrafi wykorzysta� do 
formułowania i 

rozwi�zywania zada� z 
zakresu tematu 

realizowanej pracy 
dyplomowej metody 

analityczne oraz 
eksperymentalne, w 

tym pomiary i 
symulacje 

komputerowe, 
interpretowa�

uzyskane wyniki 

Potrafi wykorzysta� do 
formułowania i 

rozwi�zywania zada� z 
zakresu tematu 

realizowanej pracy 
dyplomowej metody 

analityczne oraz 
eksperymentalne, w tym 

pomiary i symulacje 
komputerowe, 

interpretowa� uzyskane 
wyniki i wyci�ga� wnioski

EK 6 

Nie potrafi przygotowa�
dobrze 

udokumentowanego 
opracowania problemów 

z zakresu tematu 
realizowanej pracy 

dyplomowej 

Potrafi przygotowa�
udokumentowane w 

zakresie podstawowym 
opracowanie problemów 

z zakresu tematu 
realizowanej pracy 

dyplomowej 

Potrafi przygotowa�
dobrze 

udokumentowane 
opracowanie 

problemów z zakresu 
tematu realizowanej 
pracy dyplomowej 

Potrafi przygotowa�
bardzo dobrze 

udokumentowane, 
szczegółowe 

opracowanie problemów 
z zakresu tematu 

realizowanej pracy 
dyplomowej 

EK 7 

Nie rozumie potrzeby 
formułowania i 

przekazywania, w sposób 
powszechnie zrozumiały, 
informacji dotycz�cych 

osi�gni�� techniki i 
innych aspektów 

działalno�ci in�ynierskiej, 
nie posiada umiej�tno�ci 

posługiwania si�
poj�ciami technicznymi 

Rozumie potrzeb�
formułowania i 

przekazywania, w 
sposób powszechnie 
zrozumiały, informacji 
dotycz�cych osi�gni��

techniki i innych 
aspektów działalno�ci 

in�ynierskiej, bez 
posiadania umiej�tno�ci 

posługiwania si�
poj�ciami technicznymi

Rozumie potrzeb�
formułowania i 

przekazywania, w 
sposób powszechnie 
zrozumiały, informacji 
dotycz�cych osi�gni��

techniki i innych 
aspektów działalno�ci 
in�ynierskiej, posiada 

umiej�tno��
posługiwania si�
podstawowymi 

poj�ciami technicznymi

Rozumie i uzasadnia 
potrzeb� formułowania i 

przekazywania, w 
sposób powszechnie 
zrozumiały, informacji 
dotycz�cych osi�gni��

techniki i innych 
aspektów działalno�ci 
in�ynierskiej, posiada 

umiej�tno��
posługiwania si�

poj�ciami technicznymi 

Autor programu: 
Prodziekan ds. ogólnych i studenckich WM – dr hab. in�. Paweł Dro�dziel, prof. 
PL 

Adres e-mail: p.drozdziel@pollub.pl  

Jednostka 
organizacyjna: 

Wydział Mechaniczny  

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni ze stopniem naukowym co najmniej doktora 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia pierwszego stopnia o profilu: A �       P �

Przedmiot: Seminarium dyplomowe Kod przedmiotu:  

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 7 16-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: IV Semestr: 7 

Nazwa specjalno�ci: - 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  - 

�wiczenia  - 

Laboratorium  - 

Projekt (Seminarium)  18 

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów  z podstawowymi narz�dziami i technikami niezb�dnymi do 
przygotowania rozprawy dyplomowej 

C2 
Wykształcenie umiej�tno�ci dyskutowania, argumentowania, formułowania s�dów w obszarze 
mechatroniki 

C3 
Wykształcenie umiej�tno�ci efektywnego prezentowania i komunikowania si�  w zakresie 
mechatroniki 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Seminarium opiera si� o wiedz� i umiej�tno�ci zdobyte podczas studiów, a dotycz�ce głównie 
przedmiotów kierunku Mechatronika.  

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Student ma wiedz� na temat narz�dzi i technik przygotowywania opracowa� naukowo- 
technicznych typu rozprawa dyplomowa 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 2
Student potrafi pozyskiwa� kompleksowe informacje z literatury, baz danych oraz innych 
�ródeł, integrowa� je oraz przekształca� do klarownej i u	ytecznej,  w badanym  problemie 
in	ynierskim, postaci.  

EK 3
Potrafi dyskutowa� w zakresie istniej�cych rozwi�za� w obszarze zwi�zanym z  zadanym 
problemem in	ynierskim  i proponowa� nowe rozwi�zania w tej dziedzinie 

EK 4
Student potrafi ustala�  przedmiot i metodologi� bada� w zakresie nietypowego zadania 
in	ynierskiego. 

EK 5
Student potrafi efektywnie prezentowa� wyniki własnych bada� nie tylko w postaci pisemnej 
rozprawy ale równie	 w formie ustnej prezentacji 

EK 6 Potrafi posługiwa� si� rzeczowym j�zykiem w reprezentowanej dziedzinie in	ynierskiej. 

EK 7
Potrafi redagowa� prac� o charakterze naukowym spełniaj�c� odpowiednie wymagania 
estetyczne przy u	yciu komputerowych technik edycji tekstu 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 8 Pracuje samodzielnie, wykazuje kreatywno�� w rozwi�zywaniu problemów in	ynierskich  

EK 9 Ma �wiadomo�� potrzeby ci�głego uzupełniania wiedzy 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – seminarium  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 
Informacje wprowadzaj�ce: zasady pisania prac 
dyplomowych  

6 



P2 

Samodzielne opracowanie przez studentów 
zagadnie� zwi�zanych, bezpo�rednio lub 
po�rednio, z tematyk� prac dyplomowych - wg 
ustalonego na pocz�tku zaj�� harmonogramu  

6 

P3 
Dyskusja z udziałem studentów i prowadz�cego 
dotycz�ca tak strony merytorycznej jak i formy 
prezentacji 

6 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Prezentacje multimedialne 

Sposoby oceny
Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Zaliczenie z ocen�. Ocena ko�cowa obejmuje znajomo��, przygotowanie i przedstawienie 
materiału, jak równie	 uczestnictwo w zaj�ciach. 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji– ł�czna liczba godzin w 
semestrze 

0 

Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

32 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Obowi�zuj�ca literatura podana w programach poszczególnych przedmiotów wymienionych w 
wymaganiach wst�pnych, rozszerzona o najnowsze doniesienia z prasy technicznej krajowej i 
zagranicznej, zwi�zane  tematycznie z opracowywanymi zagadnieniami. 

Literatura uzupełniaj�ca 

2 Internet 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych dla 
całego programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny

EK 1-EK 9 

MBM1A_W04(++) 
MBM1A_W05(++) 
MBM1A_W07(+) 
MBM1A_W08(+) 

MBM1A_W09(++) 
MBM1A_W10(++) 

MBM1A_W11(+++)
MBM1A_W15(++) 
MBM1A_W21(+) 
MBM1A_W22(+) 
MBM1A_W23(+) 
MBM1A_W24(+) 

C1, C2, C3 P1, P2, P3 1 P1 



MBM1A_U01(+++) 
MBM1A_U02(++) 
MBM1A_U03(++) 
MBM1A_U25(++) 
MBM1A_U26(+) 

MBM1A_K06(+++) 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1-
EK 9 

Nie zna zasad pisania 
pracy dyplomowej wg 
obowi�zuj�cych wymaga�
w PL, nie potrafi dokona�
dobra� �ródeł 
literaturowych ani ich 
oceni�, nie potrafi dokona�
analizy lub syntezy 
niezb�dnego rozwi�zania 
mechatronicznego, nie 
potrafi uzasadni�
zaproponowanego 
rozwi�zania problemu, 
przygotowa� stosownej 
prezentacji multimedialnej  

Przegl�d stanu wiedzy 
niekompletny w sensie 
wymaga�
opracowania, 
chaotyczny sposób 
przygotowania 
opracowania w sensie 
analiz, opisu i 
formułowanych 
wniosków, słabo 
przygotowana 
prezentacja 
multimedialna, brak 
umiej�tno�ci 
przekonywania do 
swoich wywodów 

Prawidłowo w sensie 
formalnym potrafi 
przygotowa�
opracowanie 
naukowo techniczne, 
potrafi uzasadni�
dokonane wybory 
rozwi�za�, nie potrafi 
płynnie i 
przekonywuj�co 
zaprezentowa�
wyników swej pracy  

Potrafi wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
zaproponowane 
rozwi�zanie techniczne 
lub przygotowane 
opracowanie 
teoretyczne, potrafi 
przekonywuj�co 
zaprezentowa� w 
prezentacji 
multimedialnej wyniki 
swego opracowania, w 
sposób wyczerpuj�cy i 
obszerny potrafi 
uzasadni� dokonane 
wybory rozwi�za�

Autor programu: prof. dr hab. in�. Józef Jonak 

Adres e-mail: j.jonak@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Wydział Mechaniczny  

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Pracownicy jednostek organizacyjnych WM ze stopniem co najmniej doktora 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Praca dyplomowa Kod przedmiotu:   

Status przedmiotu:  obowi�zkowy MBM 1 N 0 7 17-0_0 

J�zyk wykładowy:   polski

Rok: III Semestr: 7 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład   

�wiczenia   

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 15 

Cel przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów  z wiadomo�ciami niezb�dnymi do realizacji pracy dyplomowej 

C2 
Przygotowanie studentów do bada� do�wiadczalnych realizowanych w ramach pracy 
dyplomowej 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Student powinien posiada� wiedz� z zakresu tworzyw polimerowych, procesów przetwórstwa 
tworzyw 

2 
Student powinien posiada� wiedz� z zakresu budowy, konstrukcji, działania  maszyn i urz�dze�
do przetwórstwa tworzyw 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Student ma wiedz� w zakresie tematyki swojej pracy dyplomowej 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 4
Student potrafi pozyskiwa� informacje z literatury, baz danych i innych �ródeł w zakresie 
mechaniki i budowy maszyn, potrafi integrowa� i interpretowa� uzyskane informacje, a tak	e 
wyci�ga� wnioski. 

EK 5
Student potrafi przygotowa� podstawowe udokumentowane opracowanie naukowe w j�zyku 
polskim i obcym  z zakresu mechaniki i budowy maszyn 

EK 6
Student potrafi przygotowa� i przedstawi� w j�zyku polskim ustn� prezentacj� dotycz�c�
podstawowych zagadnie� z zakresu mechaniki i budowy maszyn 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 7
Student ma �wiadomo�� społecznej roli in	yniera mechanika, rozumie potrzeb� formułowania i 
przekazywania, w sposób powszechnie zrozumiały, informacji dotycz�cych osi�gni�� techniki i 
innych aspektów działalno�ci in	ynierskiej 

Tre�ci programowe przedmiotu 

Narz�dzia dydaktyczne

1 
Zaj�cia informacyjne z u	yciem komputera, urz�dze� audio-wizualnych oraz                              
z wykorzystaniem metod eksponuj�cych. 

2 
Stanowiska laboratoryjne, maszyny, urz�dzenia badawcze, linie technologiczne do 
przetwórstwa tworzyw 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 



F1 Przedstawienie poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej 

F2 Wykonanie bada� do�wiadczalnych, bada� symulacyjnych do pracy dyplomowej. Analiza 
wyników bada�

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zło	enie  zgodnie z wymogiem gotowej pracy dyplomowej 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

0 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

10 

[Przygotowanie si� do wykładów – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

0 

[Przygotowanie si� do �wicze� projektowych – 
ł�czna liczba godzin w semestrze] 

0 

Suma 365 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

15 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
A1 Literatura zwi�zana z przegl�dem literatury przedstawionym w pracy dyplomowej 

A1 �ródła internetowe 

A2 Normy i patenty z tematyki pracy dyplomowej studenta 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych dla 
całego programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 

MBM1A_W01++ 
MBM1A_W02++ 
MBM1A_W03++ 
MBM1A_W04++ 
MBM1A_W05++ 
MBM1A_W06++ 
MBM1A_W07++ 
MBM1A_W08++ 
MBM1A_W09++ 
MBM1A_W10++ 
MBM1A_W11++ 
MBM1A_W12++ 
MBM1A_W13++ 
MBM1A_W14++ 
MBM1A_W15++ 
MBM1A_W16++ 
MBM1A_W17++ 
MBM1A_W18++ 
MBM1A_W19++ 
MBM1A_W20++ 
MBM1A_W21++ 
MBM1A_W22++ 
MBM1A_W23++ 

C1, C2  1,2 F1, F2, P1 



MBM1A_W24 ++ 

EK 2  MBM1A_U01 (++)     C1, C2  1,2 F1, F2, P1 

EK 3 MBM1A_U02 (++) C1, C2  1,2 F1, F2, P1 

EK 4  MBM1 A_U03 (++) C1, C2  1,2 F1, F2, P1 

EK 5   MBM1A_K06 (++) C2  1, 2 F1, F2, P1 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Student nie ma 
wiedzy w zakresie 

tematyki swojej 
pracy dyplomowej 

Student ma 
podstawow� wiedz�  
w zakresie tematyki 

swojej pracy 
dyplomowej 

Student ma 
rozszerzon� wiedz� w 

zakresie tematyki 
swojej pracy 
dyplomowej 

Student ma 
wyczerpuj�c�, szerok�

wiedz� w zakresie 
tematyki swojej pracy 

dyplomowej 

EK 2 

Student nie potrafi 
pozyskiwa�
informacji z 

literatury, baz 
danych i innych 
�ródeł, w zakresie 

mechaniki i 
budowy maszyn. 

Nie potrafi 
integrowa� i 

interpretowa�
uzyskanych 
informacji 
wyci�ga�
wniosków 

Student potrafi 
pozyskiwa�
informacje z 

literatury, baz 
danych i innych 
�ródeł w zakresie 

mechaniki i budowy 
maszyn, potrafi 

integrowa� i 
interpretowa�

uzyskane informacje, 
a tak	e wyci�ga�

wnioski. 

Student potrafi 
pozyskiwa�

informacje z literatury, 
baz danych i innych 
�ródeł, tak	e w j�zyku 
angielskim w zakresie 
mechaniki i budowy 

maszyn, potrafi 
integrowa� i 

interpretowa�
uzyskane informacje, 

a tak	e wyci�ga�
wnioski oraz 

formułowa� opinie 
wraz z ich 

wyczerpuj�cym 
uzasadnieniem 

Student w sposób 
wyczerpuj�cy potrafi 

pozyskiwa� informacje 
z literatury, baz danych 
i innych �ródeł, tak	e w 
j�zyku angielskim lub 
innym j�zyku obcym 
uznawanym za j�zyk 

komunikacji 
mi�dzynarodowej, w 
zakresie mechaniki i 

budowy maszyn, 
potrafi integrowa� i 

interpretowa�
uzyskane informacje, a 
tak	e wyci�ga� wnioski 
oraz formułowa� opinie 

wraz z ich 
wyczerpuj�cym 
uzasadnieniem

EK 3 

Student nie potrafi 
przygotowa�

dobrze 
udokumentowane
go opracowania 
naukowego w 
j�zyku polskim  

z zakresu 
mechaniki i 

budowy maszyn

Student potrafi 
przygotowa�
podstawowe 

udokumentowane 
opracowanie 

naukowe w j�zyku 
polskim  z zakresu 
mechaniki i budowy 

maszyn 

Student potrafi 
przygotowa� dobrze 
udokumentowane 

opracowanie 
naukowe w j�zyku 
polskim i krótkie 

doniesienie naukowe 
w j�zyku obcym z 

zakresu mechaniki i 
budowy maszyn 

Student potrafi 
przygotowa�

szczegółowo i 
wyczerpuj�co 

udokumentowane 
opracowanie naukowe 

w j�zyku polskim i 
krótkie doniesienie 
naukowe w j�zyku 
obcym z zakresu 

mechaniki i budowy 
maszyn

EK 4 

Student nie potrafi 
przygotowa� i 
przedstawi� w 

j�zyku polskim i 
j�zyku obcym 

ustnej prezentacji 
z zakresu 

mechaniki i 
budowy maszyn 

Student potrafi 
przygotowa� i 

przedstawi� w j�zyku 
polskim ustn�
prezentacj�
dotycz�c�

podstawowych 
zagadnie� z zakresu 
mechaniki i budowy 

maszyn 

Student potrafi 
przygotowa� i 

przedstawi� w j�zyku 
polskim i j�zyku 

obcym ustn�
prezentacj�
dotycz�c�

szczegółowych 
zagadnie� z zakresu 
mechaniki i budowy 

maszyn 

Student potrafi 
przygotowa� i 

przedstawi� w j�zyku 
polskim i j�zyku obcym 

ustn� oraz 
multimedialn�

prezentacj� dotycz�c�
szczegółowych 

zagadnie� z zakresu 
mechaniki i budowy 

maszyn 

EK 5 
Student nie ma Student ma Student ma 

Student ma gł�bok�
�wiadomo��



�wiadomo�ci 
społecznej roli 

in	yniera 
mechanika. Nie 

rozumie potrzeby 
formułowania i 

przekazywania, w 
sposób 

powszechnie 
zrozumiały, 
informacji 

dotycz�cych 
osi�gni�� techniki 
i innych aspektów 

działalno�ci 
in	ynierskiej  

podstawow�
�wiadomo��

społecznej roli 
in	yniera mechanika, 

rozumie potrzeb�
formułowania i 

przekazywania, w 
sposób powszechnie 

zrozumiały, 
informacji 

dotycz�cych 
osi�gni�� techniki i 
innych aspektów 

działalno�ci 
in	ynierskiej 

rozszerzon�
�wiadomo��

społecznej roli 
in	yniera mechanika, 

rozumie potrzeb�
formułowania i 

przekazywania, w 
sposób powszechnie 
zrozumiały, informacji 

dotycz�cych 
osi�gni�� techniki i 
innych aspektów 

działalno�ci 
in	ynierskiej 

społecznej roli 
in	yniera mechanika, 

rozumie potrzeb�
formułowania i 

przekazywania, w 
sposób powszechnie 

zrozumiały, 
społecze�stwu 

informacji dotycz�cych 
osi�gni�� techniki i 
innych aspektów 

działalno�ci 
in	ynierskiej, rozumie 

potrzeb�
uwzgl�dnienia ró	nych 

punktów widzenia 

Autor programu: 
Prodziekan ds. ogólnych i studenckich WM – dr hab. in�. Paweł Dro�dziel, prof. 
PL 

Adres e-mail: p.drozdziel@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Wydział Mechaniczny 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni ze stopniem naukowym co najmniej doktora 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn 

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Organizacja i zarz�dzanie produkcj� Kod przedmiotu  

Status przedmiotu: MBM 1 N 0 6 18-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: III Semestr: 6 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład   9 

�wiczenia    

Laboratorium    

Projekt   9 

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów z sposobami kształtowania zjawisk zachodz�cych w procesie 
produkcyjnym przy uwzgl�dnieniu warunków i okoliczno�ci wyst�puj�cych w realnych 
procesach przemysłowych 

C2 
Przygotowanie studentów do wydzielania komórki produkcyjnej pierwszego stopnia oraz 
sporz�dzania harmonogramów w produkcji rytmicznej 

C3 
Zapoznanie studentów z wa�no�ci� dla społecze�stwa zagadnienia wła�ciwej organizacji 
procesów produkcyjnych 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Wiedza z zakresu technologii maszyn, technik wytwarzania, technologii informacyjnych, 
podstaw informatyki. 

2 Umiej�tno�� projektowania procesów technologicznych 

3 Umiej�tno�� stosowania technik obliczeniowych 

Efekty kształcenia  
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Student ma podstawow� wiedz� w zakresie parametrów opisuj�cych proces produkcyjny 

EK 2
Student ma podstawow� wiedz� w zakresie przebiegu produkcji w systemach produkcyjnych 
ró�nego typu 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 3 Student potrafi okre�li� cykl produkcyjny cz��ci i zespołów wchodz�cych w skład wyrobu 

EK 4 Student potrafi okre�li� podstawowe parametry organizacji procesu produkcyjnego 

W zakresie kompetencji społecznych 

EK 5 Student uczy si� znaczenia pracy w zespole 

EK 6 Student uczy si� odpowiedzialno�ci za podejmowane decyzje 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

Przedsi�biorstwo jako system. Dekompozycja 

systemu produkcyjnego. Charakterystyka procesu 

produkcyjnego. Zasady racjonalnej organizacji 

procesu produkcyjnego.

2 

W2 
Klasyfikacja parametrów procesu produkcyjnego; 

parametry wej�ciowe: parametry przedmiotu pracy, 

parametry �rodka pracy (maszyny), parametry 
2 



pracy (robotnika). Parametry wyj�ciowe: 

parametry wyj�ciowe poste, parametry wyj�ciowe 

rodzajowe 

W3 

Struktura produkcyjna. Istota struktury 

produkcyjnej. Rodzaje struktury produkcyjnej 

i tendencje jej tworzenia. Plan generalny 

przedsi�biorstwa. Typy, formy i odmiany 

produkcji.

2 

W4 
System produkcji rytmicznej: projektowanie 

struktury produkcyjnej, projektowanie 

harmonogramów.  
2 

W5 
System produkcji nierytmicznej: projektowanie 

struktury produkcyjnej.  
1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – projekt 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 Ustalenie programu spływu produkcji i programu 

uruchomienia produkcji, zadania godzinowego 

i taktu spływu produkcji. Obliczanie 

współczynnika obci��e� poszczególnych typów 

stanowisk roboczych danymi operacjami. Ustalenie 

ilo�ci potrzebnych stanowisk roboczych. Sposoby 

przydziału operacji do poszczególnych stanowisk 

roboczych. Wyznaczenie tablicy podobie�stw 

technologicznych wyrobów. 

2 

P2 Wydzielenie komórek produkcyjnych pierwszego 

stopnia KP
1
. Okre�lanie wielko�ci partii 

produkcyjnej dla wytypowanych wyrobów oraz 

wyznaczanie liczby partii transportowej Lpt. 

Wyznaczenie czasu wykonania operacji na 

poszczególnych stanowiskach. 

2 

P3 Wyznaczenie okresu technologicznego w układzie 

szeregowym oraz szeregowo – równoległym. 
2 

P4 Harmonogram pracy w układzie szeregowym. 

Współczynnik wydłu�enia cyklu produkcyjnego. 

Harmonogram pracy w układzie szeregowo – 

równoległym. 

2 

P5 Zaliczenie projektu 1 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�
2 Wykonanie projektu wraz z prezentacja uzyskanych wyników 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Pytania kontrolne sprawdzaj�ce w trakcie zaj�� poziom przyswojenia prezentowanych tre�ci 

F2 
Sprawdzanie na bie��co post�pów w zakresie projektowania wraz z korygowaniem 
nieprawidłowych rozwi�za� i ocen� zrozumienia przez studenta realizowanego zadania  

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Zaliczenie pisemne na ocen� wiadomo�ci zaprezentowanych na wykładach oraz b�d�cych 
wynikiem samodzielnej pracy studenta  

P2 Przedstawienie projektu i dyskusja nad rozwi�zaniami przedstawionymi w projekcie 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 

18 



godzin w semestrze] 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

1 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

31 

… 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Brzezi�ski M.: Organizacja produkcji. Lublin: Politechnika Lubelska, Wydawnictwo Uczelniane 
2000 

2 
Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych. Materiały do �wicze� i projektowania. Pod 
red. Marka Brzezi�skiego. Lublin: Politechnika Lubelska, Wydawnictwo Uczelniane 1997 

3 Durlik I. In�ynieria zarz�dzania. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 1997. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1  MBM1A_W20 C1 W1, W2 1 F1, P1 

EK 2  MBM1A_W20 C1 W3, W4, W5 1 F1, P1 

EK 3  
MBM1A_U24; 
MBM1A_U04 

C2 P1, P2  2 F1, P1 

EK 4  
MBM1A_U24; 
MBM1A_U05 

C2 P3, P4 2 F2, P2 

EK5  MBM1A_K03 C3 W1, P3, P4 1, 2 F1,F2, P1, P2 

EK6  
MBM1A_K03; 
MBM1A_K05 

C3 W4, P2, P4 1, 2 F1,F2, P1, P2 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Student ma 

podstawow�

wiedz� w zakresie 

parametrów 

opisuj�cych 

proces 

produkcyjny  

Student nie potrafi 

wymieni� parametrów 

opisuj�cych proces 

produkcyjny

Student potrafi 

wymieni� parametry 

opisuj�ce proces 

produkcyjny

Student potrafi 

wymieni� i ogólnie 

scharakteryzowa�

parametry opisuj�ce 

proces produkcyjny

Student potrafi 

wymieni�

wyczerpuj�co 

scharakteryzowa�

parametry opisuj�ce 

proces produkcyjny

EK 2 

Student ma 

podstawow�

wiedz� w zakresie 

przebiegu 

produkcji w 

systemach 

produkcyjnych 

ró�nego typu 

Student nie ma 

podstawowej wiedzy 

w zakresie przebiegu 

produkcji w systemach 

produkcyjnych ró�nego 

typu

Student potrafi 

przedstawi�

podstawow�

charakterystyk�

przebiegu produkcji w 

systemach 

produkcyjnych 

ró�nego typu

Student potrafi 

ogólnie 

scharakteryzowa�

przebiegu produkcji 

w systemach 

produkcyjnych 

ró�nego typu

Student potrafi 

wyczerpuj�co 

scharakteryzowa�

przebiegu produkcji 

w systemach 

produkcyjnych ró�nego 

typu

EK 3  

Student potrafi 

okre�li� cykl 

produkcyjny 

Student nie potrafi 

okre�li� cyklu 

produkcyjnego cz��ci 

i zespołów wchodz�cych 

Student potrafi 

okre�li�, przy ich 

podstawowym 

zrozumieniu, elementy 

Student potrafi 

okre�li�, przy ich 

ogólnym 

zrozumieniu, 

Student potrafi okre�li�, 

i wyczerpuj�co 

uzasadni�, elementy 

cyklu produkcyjnego 



cz��ci i zespołów 

wchodz�cych w 

skład wyrobu 

w skład wyrobu cyklu produkcyjnego 

cz��ci i zespołów 

wchodz�cych w skład 

wyrobu

elementy cyklu 

produkcyjnego cz��ci 

i zespołów 

wchodz�cych w skład 

wyrobu

cz��ci i zespołów 

wchodz�cych w skład 

wyrobu

EK 4 

Student potrafi 

okre�li�

podstawowe 

parametry 

organizacji 

procesu 

produkcyjnego 

Student nie potrafi 

okre�li� podstawowych 

parametrów organizacji 

procesu produkcyjnego

Student potrafi 

okre�li� podstawowe 

parametry organizacji 

procesu 

produkcyjnego

Student potrafi 

okre�li� i w sposób 

ogólny uzasadni�

podstawowe 

parametry organizacji 

procesu 

produkcyjnego

Student potrafi okre�li�

i wyczerpuj�co 

uzasadni� podstawowe 

parametry organizacji 

procesu produkcyjnego

EK 5 

Student uczy si�

znaczenia pracy w 

zespole 

Student nie rozumienie 

znaczenia pracy 

zespołowej i nie potrafi 

pracowa� pracy 

w zespole

Student w 

podstawowym stopniu 

rozumie znaczenie 

pracy zespołowej 

i potrafi realizowa�

podstawowe czynno�ci 

w zespole

Student ogólnie 

rozumie znaczenie 

pracy zespołowej 

 potrafi realizowa�

zadania postawione 

zespołowi

Student docenia 

znaczenie pracy 

zespołowej i potrafi 

organizowa� prace 

zespołu

EK 6 

Student uczy si�

odpowiedzialno�ci 

za podejmowane 

decyzje 

Student nie ma poczucia 

odpowiedzialno�ci za 

podejmowane decyzje  

Student w 

podstawowym stopniu 

ma poczucie 

odpowiedzialno�ci za 

podejmowane decyzje

Student w du�ym 

stopniu ma poczucie 

odpowiedzialno�ci za 

podejmowane decyzje

Student ma pełne 

poczucie 

odpowiedzialno�ci za 

podejmowane decyzje

Autor programu: dr hab. in�. Antoni �wi�, prof. PL
Adres e-mail: a.swic@pollub.pl 

Jednostka 
prowadz�ca: 

Wydział Mechaniczny, Instytut Technologicznych Systemów 
Informacyjnych

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr hab. in�. Antoni �wi�, prof. PL, mgr in�. Daniel G�ska, dr in�. Tomasz 
Gorecki, dr in�. Jacek Domi�czuk



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Grafika in�ynierska I Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 1 19-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: I  Semestr: 1 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia   

Laboratorium   

Projekt  18 

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu
C1 Rozwijanie wyobra�ni przestrzennej na potrzeby praktyki in�ynierskiej 

C2 
Zapoznanie studentów z metodami odwzorowania elementów przestrzeni w dwuwymiarowej 
płaszczy�nie rysunku 

 C3 
Zapoznanie studentów z podstawami modelowania przestrzennego przy pomocy programu 
komputerowego CAD 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 

Ma wiedz� z zakresu szkoły �redniej dotycz�c� zagadnie� podstawowych figur geometrycznych 
(punkt, prosta, odcinek, k�t, wielok�t itp.). Zna poj�cia prostopadło�ci i równoległo�ci prostych. 
Zna elementarne przekształcenia na płaszczy�nie (przesuni�cie równoległe, symetria 
prostok�tna, obrót). Wie co to jest – Kartezja�ski układ współrz�dnych.

2 Ma podstawow� wiedz� z zakresu obsługi komputera 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Ma wiedz� w zakresie elementarnych konstrukcji i podstawowych poj�	 grafiki in�ynierskiej 
(rzuty równoległe, rzuty prostok�tne, metoda Monge’a, transformacja układu odniesienia, kład 
prostok�tny, geometryczne formy przestrzenne: bryły, powierzchnie, itp ) 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 2
Potrafi przedstawia	 dowolny, trójwymiarowy obiekt geometryczny w płaszczy�nie rysunku w 
rzutach równoległych (rzuty Monge'a i aksonometria ). 

EK 3
Potrafi rozwi�zywa	 podstawowe zagadnienia geometrii wykre�lnej (elementy przynale�ne,  
wspólne, równoległe, prostopadłe, zagadnienia miarowe zwi�zane z okre�laniem odległo�ci i 
k�ta)  

EK 4
Potrafi konstruowa	 podstawowe obiekty przestrzenne za pomoc� wybranego programu 
komputerowego CAD. 

EK 5 Ma umiej�tno�	 samokształcenia, a tym samym podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 6
Ma poczucie odpowiedzialno�ci za wykonywan� prac� i �wiadomo�	 odpowiedzialno�ci  
spoczywaj�cej na osobie posiadaj�cej tytuł in�yniera 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 



W1 

Elementy przestrzeni, ich zwi�zki. Rzutowanie 
równoległe. Rzutowanie prostok�tne. Metoda 
Monge’a - układ rzutni, rzuty punktów, 
prostych i płaszczyzn, proste i płaszczyzny 
szczególne. Elementy przynale�ne. Elementy 
wspólne.. Konstrukcje geometryczne w 
metodzie Monge’a, Kład prostok�tny. Kraw�d�
figur płaskich, ustalanie widoczno�ci.  

2 

W2 

Transformacje układu odniesienia. Cele 
transformacji, zasada sporz�dzania 
dodatkowych rzutów, podstawowe przypadki 
stosowania transformacji układu odniesienia. 
Wybrane zagadnienia miarowe - 
rozwi�zywanie problemów zwi�zanych z 
okre�laniem miary odległo�ci oraz miary k�ta 
metod� transformacji. 

2 

W3 

Geometryczne kształtowanie wielo�ciennych 
form technicznych. Wielo�ciany - definicje, 
tworzenie rzutów, okre�lanie widoczno�ci 
wierzchołków, kraw�dzi i �cian. Graficzne 
metody wyznaczania przekrojów wielo�cianów 
płaszczyznami. 

2 

W4 

Rzuty równoległe okr�gów i elips. 
Wyznaczanie �rednic sprz��onych i osi. 
Sposoby aproksymacji elips. Kształtowanie 
geometryczne form technicznych z 
wykorzystaniem powierzchni i brył 
obrotowych. Bryły obrotowe: walec sto�ek, 
kula - definicje, rzuty, przekroje 
płaszczyznami, okre�lanie widoczno�ci. 

2 

W5 

Rzuty aksonometryczne i ich zastosowanie. 
Podział aksonometrii. Aksonometrie zgodne z 
norm� PN-EN ISO 5456-3 (rzuty osi, 
skrócenia aksonometryczne, poło�enie rzutni 
aksonometrycznej w przestrzeni ). 

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – projekt 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 

Informacje porz�dkowe, wymagania odno�nie 
formy graficznej rozwi�za�. Omówienie zasad 
wykre�lania sytuacji wyj�ciowej do zada� w 
kartezja�skim układzie współrz�dnych.  
Wykre�lanie arkuszy 	wiczeniowych z 
zakresu: przenikania figur płaskich, zagadnie�
miarowych rozwi�zywanych metod�
transformacji układu odniesienia, budowy i 
przekroju wielo�ciennych form technicznych 
płaszczyznami i znajdowaniu rzeczywistych 
wielko�ci przekroju, budowaniu i przekroju brył 
obrotowych, rzutów aksonometrycznych i 
prostok�tnych modeli. 

12 

P2 

Solid Edge jako program do komputerowego 
wspomagania projektowania maszyn. Cechy 
programu, jego struktura, instalacja, 
uruchamianie, konfigurowanie. Rysowanie w 
module Draft - interfejs �rodowiska, 
zarz�dzanie ekranem , polecenia rysunkowe, 
narz�dzia zaznaczania, operowanie 
elementami rysunku, warstwy, nadawanie 
relacji.  

2 



�wiczenia – proste formy graficzne rysunku 
płaskiego.  
Zadanie domowe – przerobienie wskazanych 
samouczków modułu Draft 

P3 

Modelowanie bryłowe w module Part, interfejs 
�rodowiska, polecenia modelowania. 
wprowadzanie zmian w modelu, edycja 
operacji.  
�wiczenia modelowania przenikania brył: 
sumy, ró�nice i iloczyny brył. Przenikania 
wielo�cianów. Przenikania brył obrotowych 
Przenikania brył obrotowych z wielo�cianami. 
Otwory. 

2 

P4 

Kształtowanie geometryczne form 
technicznych z wykorzystaniem brył. 
Parametryzacja wymiarów, wykorzystanie 
tablicy zmiennych.  
�wiczenia - modelowanie cz��ci 
maszynowych.   
Zadanie domowe – przerobienie wskazanych 
samouczków modułu Part 

2 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z wykorzystaniem projektora multimedialnego 

2 Stoliki, przyrz�dy i przybory kre�larskie 

3 Stanowiska komputerowe 

4 Oprogramowanie CAD: Solid Edge ST4 - Siemens PLM Software 

5 Samouczki programu Solid Edge 

6 Podr�cznik i pomocnicze materiały dydaktyczne 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Bie��ca kontrola post�pów realizacji prac w ramach przedstawianych zagadnie�
Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Sprawdzian pisemny  opanowania elementarnych konstrukcji i podstawowych poj�	 geometrii 
wykre�lnej, czas 30 minut,   

P2 
Ocena arkusza – kryterium oceny zwi�zane z poprawno�ci� konstrukcji  i staranno�ci�
kre�lenia  

P3 
Ocena pracy kontrolnej - kryterium oceny zwi�zane jest z czasem realizacji oraz poprawno�ci�
konstrukcji 

P4 Zaliczenie 	wicze� projektowych – �rednia ocen arkuszy P2 i prac kontrolnych P3

P5 Zaliczenie wykładów – �rednia ocen P1 i P4

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

27 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie  konsultacji – ł�czna liczba godzin w 
semestrze 

3 

Przygotowanie si� do zaj��, prace domowe – 
ł�czna liczba godzin w semestrze 

70 

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 



Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Koczyk H.: Geometria wykre�lna. PWN, Warszawa 1995.

2 
Dro�dziel P., Krzywonos L., Kudasiewicz Z., Zniszczy�ski A.: Grafika in�ynierska. Zbiór zada� dla 

mechaników. Cz��� I.  Liber Duo, Lublin 2005. 

3 
Lu�niak T., Solid Edge ST krok po kroku. Rysowanie i modelowanie tradycyjne , GM System Sp. z o.o. 

2009

Literatura uzupełniaj�ca

4 Otto E., Otto F.: Podr�cznik geometrii wykre�lnej. PWN, Warszawa 1995. 

5 
Kazimierczak G., Pacula B., Budzy�ski A., Solid Edge. Komputerowe wspomaganie projektowania, Wyd. 

HELION 2004 r.

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W09+++ C1, C2 W1- W5, 1, 6  P1 

EK 2 MBM1A_U10+++ C1, C2 W1-W5, P1,  1,2, 6 P2 

EK 3 MBM1A_U10++ C1, C2 W1-W5, P1, 1,2, 6 P1, P2 

EK 4 MBM1A_U10+++ C1, C2, C3 P2-P4 3, 4, 5, 6 F1, P3 

EK 5 MBM1A_U05++ C1, C2, C3 
W1-W5, P1-

P4 
1 - 6 P4, P5 

EK 6 MBM1A_K03+ C1, C2, C3 
W1-W5, P1-

P4 
1 - 6 P4, P5 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie ma wiedzy w 
zakresie 
podstawowych 
konstrukcji i poj��
grafiki in�ynierskiej  

Ma wybiórcz�
wiedz� w zakresie 
podstawowych 
konstrukcji i poj��
grafiki in�ynierskiej 

Ma  wiedz� w 
zakresie 
podstawowych 
konstrukcji i poj��
grafiki in�ynierskiej 

Ma szerok� wiedz� w 
zakresie konstrukcji i 
poj�� grafiki 
in�ynierskiej  

EK 2 

Nie potrafi 
odwzorowa�
prostego, 
trójwymiarowego 
obiektu 
geometrycznego w 
płaszczy�nie rysunku  

Potrafi wykre�la� w 
rzutach proste 
obiekty 
trójwymiarowe ale 
przy obiektach 
bardziej zło�onych 
ma trudno�ci  

Potrafi przedstawia�
zadany 
trójwymiarowy 
obiekt 
geometryczny w 
rzutach Monge'a i 
aksonometrycznych 

Potrafi szybko i 
bezproblemowo 
przedstawia� zadany, 
trójwymiarowy obiekt 
geometryczny w 
rzutach Monge'a i 
aksonometrycznych. 

EK 3 

Nie potrafi 
rozwi�zywa� zada� z 
zakresu 
podstawowych 
zagadnie� geometrii 
wykre�lnej  

Potrafi wybiórczo 
rozwi�zywa�  
zadania z zakresu 
podstawowych 
zagadnie� geometrii 
wykre�lnej  

Potrafi rozwi�zywa�
zadania z zakresu 
podstawowych 
zagadnie� geometrii 
wykre�lnej 

Bezproblemowo i 
przed czasem 
rozwi�zuje zadania z 
zakresu 
podstawowych 
zagadnie� geometrii 
wykre�lnej 

EK4 

Nie potrafi 
zamodelowa� zadanej 
cz��ci w systemie 
CAD  

Potrafi zamodelowa�
zadan� cz��ci ale z 
niewielkimi bł�dami  
i w czasie 
przekraczaj�cym  
przewidziany na 
realizacj�  zadania 

Potrafi 
zamodelowa�
zadan� cz��ci 
bezbł�dnie ale nie 
mie�ci si� w 
przywidzianym 
czasie lub wykonuje 
zadanie przed 
czasem ale 
obarczon� mało 

Potrafi zamodelowa�
zadan� cz��ci 
bezbł�dnie i robi to 
przed czasem 



istotnymi bł�dami  

EK 5 

Nie rozumie potrzeby 
ci�głego 
dokształcania si� i 
podnoszenia 
kompetencji 
zawodowych 

Ma cz��ciow�
�wiadomo��  
potrzeby ci�głego 
dokształcania si� i 
podnoszenia 
kompetencji 
zawodowych 

Rozumie potrzeb�
ci�głego 
dokształcania si� i 
podnoszenia 
kompetencji 
zawodowych 

W pełni rozumie 
potrzeb� ci�głego 
dokształcania si� i 
podnoszenia 
kompetencji 
zawodowych 

EK 6 

Jest nieprzygotowany 
do zaj��, �ci�ga, 
przeci�ga terminy 
rozliczenia si� z 
powierzonych zada�, 
nie ma poczucia 
odpowiedzialno�ci za 
wykonywan� prac�.  

Jest przygotowany 
do zaj��,  ale nie 
widzi potrzeby 
terminowego 
rozliczania si� z 
powierzonych 
zada�.  

Jest zawsze 
przygotowany do 
zaj�� i  z 
powierzonych 
zada� wywi�zuje 
si� terminowo   

Ma pełn�
�wiadomo��  
post�powania w 
sposób  
profesjonalny i  
odpowiedzialny za  
własn� prac�. 

Autor programu: dr hab. in�. Andrzej Zniszczy�ski , prof. nadzw. PL

Adres e-mail: a.zniszczynski@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr hab. in�. Andrzej Zniszczy�ski,  
dr in�. Aleksander Nieoczym, 
dr in�. Janusz Kisiel, 
dr in�. Konrad Pylak, 
dr in�. Leszek Krzywonos,



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Podstawy eksploatacji maszyn Kod przedmiotu MK_20 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 1 20-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: 1 Semestr: 1 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studenta z zagadnieniami dotycz�cymi u�ytkowania i obsługiwania maszyn oraz 
ocen� maszyn z eksploatacyjnego punktu widzenia 

C2 
Zapoznanie studenta z procesami tarcia i zu�ycia elementów maszyn oraz metodami ich 
minimalizacji, a tak�e wpływem sposobu eksploatacji na intensywno�� tych procesów 

C3 Przygotowanie studenta do opracowywania dokumentacji eksploatacyjnej 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Brak 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Ma podstawow� wiedz� o procesach tarcia i zu�ycia, uszkodzeniach elementów maszyn oraz 
czynnikach wpływaj�cych na ich intensywno��  

EK 2
Ma podstawow� wiedz� na temat zasad eksploatacji maszyn i urz�dze� oraz ich wpływie na 
trwało�� i niezawodno��
W zakresie umiej�tno�ci: 

EK3
Potrafi przygotowa� sprawozdanie z wykonanych bada� oraz wyznaczy� podstawowe 
wska	niki niezawodno�ci 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK4
Ma �wiadomo�� skutków niewła�ciwej eksploatacji urz�dze� dla bezpiecze�stwa ludzi i 
�rodowiska 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

Tre�ci programowe 
Liczba 
godzin 

W1 
Wprowadzenie. Podstawowe poj�cia. Klasyfikacja maszyn. Fazy istnienia obiektu 
technicznego. Rodzaje działa� w procesie eksploatacji 

1 

W2 Prawne aspekty wprowadzania maszyn do eksploatacji. Instrukcja 1 

W3 Jako�� eksploatacyjna maszyn, cele i strategie eksploatacji 1 

W4 Stan techniczny maszyny. Współpraca cz��ci maszyn, rodzaje tarcia, procesy 
zu�ycia, przebieg zu�ycia eksploatacyjnego. Smarowanie 

2 

W5 Trwało�� i niezawodno�� maszyn. Podstawowe charakterystyki niezawodno�ciowe 1 

W6 Materiały eksploatacyjne i ich charakterystyka 2 

W7 Podsumowanie. Zaliczenie  1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – laboratoria 

Tre�ci programowe 
Liczba 
godzin 

L1 Wprowadzenie. Opracowywanie instrukcji do maszyny 3



L2 Wyznaczanie podstawowych parametrów u�ytkowych i badania odbiorcze maszyn 3 

L3 Pomiary hałasu maszyny. Podsumowanie zaj�� i zaliczenie 3 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z wykorzystaniem multimediów 

2 Dyskusja 

3 Wykonywanie do�wiadcze� i przygotowywanie sprawozda�  

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Dyskusja podczas wykładów i laboratoriów oraz omawianie przygotowywanych sprawozda�
F2 Krótkie testy wprowadzaj�ce na laboratorium  

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Pisemne sprawdzian z cało�ci tre�ci programowych wykładów  

P2 Ocena oddanych sprawozda� z �wicze� laboratoryjnych 

 P3 Ocena z testów z zakresu wykonanych �wicze� laboratoryjnych 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

2 

Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

10 

Przygotowanie si� do zaliczenia wykładu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

20 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Słowi�ski B.: In�ynieria eksploatacji maszyn. Koszalin. PK 2011 

2 Wa�y�ska-Fiok K., Ja	wi�ski J.: Niezawodno�� systemów technicznych. Warszawa, PWN 1990 

3 
Nizi�ski S.: Elementy eksploatacji obiektów technicznych. Olsztyn, Wyd. Uniwersytetu 
Warmi�sko-Mazurskiego 2000 

4 Podstawy racjonalnej eksploatacji maszyn. Pod red. M. Woropay’a. Radom, ITE 1996 

5 Podniało A.: Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. Warszawa, WNT 2002 

6 
Niewczas A., Koszałka G.: Niezawodno�� silników spalinowych – wybrane zagadnienia. Lublin, 
Wyd. Politechniki Lubelskiej 2003 

7 Legutko S.: Podstawy eksploatacji maszyn. Pozna�, Wyd. Politechniki Pozna�skiej 1999 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia

Odniesienie danego efektu 
kształcenia do efektów 

zdefiniowanych dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób 
oceny 

EK 1 MBM1A_W17  ++ C2 W3÷W6, L4, 1, 2, 3 
F1, F2, P1, 

P2 

EK 2 
MBM1A_W17   ++ 
MBM1A_W22   + 

C1 
W1÷W3, 

L1÷L4  
1, 2, 3 

F1, F2, P1, 
P2, P3 

EK 3 
MBM1A_U02    ++ 
MBM1A_U25   + 

C3 W5, L1÷L4 1, 2, 4 
F1, F2, P1, 

P2, P3 

EK 4 MBM1A_K02    + C3, C2 
W2, L1, L2, 

L4 
1, 2, 3 

F1, F2, P1, 
P2, P3 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 



(ndst) 

EK 1 

Nie potrafi 
wymieni�
rodzajów tarcie i 
mechanizmów 
zu�ycia ani 
przyczyn i 
skutków 
uszkodze�

Potrafi wymieni�
rodzaje tarcia i 
mechanizmy zu�ycia 
oraz przyczyny i 
skutki uszkodze�
oraz czynniki 
wpływaj�ce na ww. 
procesy  

Potrafi wymieni� i 
omówi� rodzaje 
tarcia i zu�ycia 
oraz przyczyny i 
skutki uszkodze�
oraz wyja�ni�
wpływ ró�nych 
czynników na 
przebieg ww. 
procesów 

Potrafi wyczerpuj�co 
wyja�ni� czynniki 
sprzyjaj�ce ró�nym 
procesom zu�ycia i 
sposoby zapobiegania, 
omówi� miary trwało�ci i 
niezawodno�ci 

EK 2 

Nie posiada 
elementarnej 
wiedzy z zakresu 
eksploatacji 
maszyn i 
procesów 
degradacji ich 
stanu 
technicznego 

Potrafi wymieni� fazy 
istnienia obiektu 
technicznego, 
rodzaje działa� w 
procesie 
eksploatacji, cechy 
decyduj�ce o jako�ci 
maszyny, w tym 
omówi� opisowo 
poj�cia trwało�ci i 
niezawodno�ci 

Potrafi omówi� i 
wyja�ni� terminy 
wymieniane na 
ocen� dst oraz 
omówi� wpływ 
sposobu 
eksploatacji na 
trwało�� i 
niezawodno��

Potrafi wyczerpuj�co 
omówi� zagadnienia 
poruszane na wykładzie i 
odnosz�ce si� do efektu 
kształcenia w tym wyja�ni�
wpływ sposobu 
eksploatacji na trwało�� i 
niezawodno��

EK 3 

Nie potrafi 
przygotowa�
prostego 
sprawozdania z 
bada� lub nie 
zna 
podstawowych 
miar 
niezawodno�ci  

Potrafi przygotowa�
sprawozdanie 
zawieraj�ce 
dostateczny opis 
obiektu, metody 
pomiaru i obróbki 
wyników oraz 
podsumowanie, 
potrafi w oparciu o 
dostarczone dane 
wyznaczy�
empiryczn� funkcj�
niezawodno�ci  

Potrafi precyzyjnie 
opisa� przebieg 
bada�, dobra�
poprawn� metod�
obróbki wyników i 
podsumowa�
przeprowadzone 
badania, potrafi 
wybra� potrzebne 
danych i 
wyznaczy�
empiryczn� funkcj�
niezawodno�ci  

Potrafi przygotowa�
sprawozdanie, analizowa� i 
interpretowa� wyniki, 
krytycznie ocenia� metod�
i otrzymane wyniki oraz 
wyci�ga� wnioski; potrafi 
zaplanowa� sposób 
pozyskania danych 
eksploatacyjnych i 
wyznaczy� funkcj�
niezawodno�ci i 
intensywno�ci uszkodze� i 
oceni� wyniki 

EK 4 

Nie rozumie 
skutków 
nieprzestrzegania 
zasad poprawnej 
eksploatacji 
urz�dze� dla 
bezpiecze�stwa 
ludzi i �rodowiska 

Ma elementarn�
�wiadomo�� skutków 
nieprzestrzegania 
zasad poprawnej 
eksploatacji 
urz�dze� dla 
bezpiecze�stwa ludzi 
i �rodowiska 

Jest �wiadomy 
skutków 
nieprzestrzegania 
zasad poprawnej 
eksploatacji 
urz�dze� dla 
bezpiecze�stwa 
ludzi i �rodowiska 
oraz docenia rol�
in�yniera  

Rozumie i wykazuje 
poprawn� postaw� jako 
przyszły in�ynier w 
przedmiotowym zakresie 

Autor programu: dr in�. Grzegorz Koszałka 

Adres e-mail: g.koszalka@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Grzegorz Koszałka, prof. dr hab. in�. Andrzej Niewczas, dr in�. Piotr 
Ignaciuk, dr in�. Paweł Kordos, mgr in�. Joanna Rymarz, mgr in�. Rafał Wrona 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: In�ynieria materiałowa I Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: MBM 1 N 0 1 21-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: I Semestr: 1 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład - 18 

�wiczenia - - 

Laboratorium - 18 

Projekt - - 

Liczba punktów ECTS: 6 

Cel przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z powszechnie stosowanymi w technice materiałami in�ynierskimi 

C2 Przygotowanie studentów do doboru materiałów konstrukcyjnych 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Student ma podstawow� wiedz� z fizyki i chemii (wymóg formalny) 

2 Umie rozpozna� podstawowe materiały i porówna� ich wła�ciwo�ci 

3 Ma �wiadomo�� roli wiedzy o materiałach w praktyce in�ynierskiej 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Definiuje podstawowe grupy materiałów  

EK 2 Charakteryzuje wybrane grupy materiałów 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 3 Analizuje cechy materiałów  

EK 4 Porównuje stopy pod k�tem struktury i wła�ciwo�ci 

EK 5 Wyci�ga proste wnioski z przeprowadzonych eksperymentów 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Wprowadzenie – rola materiałów w praktyce 
in�ynierskiej, podział materiałów, podstawowe 
wła�ciwo�ci, zasady doboru materiałów 

2 

W2 
Kształtowanie struktury i własno�ci materiałów 
in�ynierskich metodami technologicznymi – obróbka 
cieplna, cieplno-chemiczna, in�ynieria powierzchni. 

4 

W3 Stale i odlewnicze stopy �elaza. 4 

W4 Metale nie�elazne i ich stopy. 4 

W5 
Materiały spiekane i ceramiczne. Materiały 
kompozytowe 

4 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 - 

�W2 - 

�W… - 



Suma godzin:

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 Badania nieniszcz�ce materiałów 3 

L2 Pomiary twardo�ci 3 

L3 Obróbka cieplna stopów metali 3 

L4 
Rozpoznawanie i analiza jako�ciowa mikrostruktury 
stopów metali, wnioskowanie o wła�ciwo�ciach 

5 

L5 
Identyfikacja materiałów ceramicznych i 
kompozytowych, wnioskowanie o wła�ciwo�ciach 

4 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – projekt 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 - 

P2 - 

P… - 

Suma godzin:

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacjami multimedialnymi  

2 
�wiczenia laboratoryjne – wykonywanie do�wiadcze� - metoda praktyczna oparta na 
obserwacji i analizie 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 
�wiczenia lab. – zaliczenia cz�stkowe za wykonane �wiczenia; na zaliczenie cz�stkowe składa 
si� sprawdzian z przygotowania do �wiczenia oraz jako�� sprawozdania 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Egzamin – test jednokrotnego wyboru (na ocen� pozytywn� wymagane 60% punktów) plus 
ocena z zaliczenia �wicze� laboratoryjnych z wag� 1/3 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych  

36 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie konsultacji 

4 

Przygotowanie si� do laboratorium  60 

Przygotowanie si� do egzaminu  50 

Suma 150 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

6 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
Literatura podstawowa 

1 Dobrza�ski L.A.: Materiały in�ynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o 
materiałach i metaloznawstwo. WNT Warszawa 2006 

2 Przybyłowicz K., Metaloznawstwo, WNT Warszawa 2007 

3 
�wiczenia laboratoryjne z in�ynierii materiałowej, opr. zb. pod red. Wero�ski A., Wyd. 
Uczelniane PL, Lublin 2000 

Literatura uzupełniaj�ca 

4 Ashby M.F., Jones D.R.H., Materiały in�ynierskie, tom 1, 2, 3, WNT, Warszawa, 1996 

5 Kubi�ski W., Materiałoznawstwo. T. 1, Wyd. AGH 2010 

Macierz efektów kształcenia 
Efekt 

kształcenia 
Odniesienie 

danego efektu 
Cele 

przedmiotu 
Tre�ci 

programowe 
Narz�dzia 

dydaktyczne 
Sposób oceny 



kształcenia do 
efektów 

zdefiniowanych 
dla całego 
programu 

(PEK) 

EK 1 MBM1A_W06 C1 
W1, W3,W4, 

W5 
1,2 F1, P1  

EK 2 MBM1A_W06 C1, C2 
W1 – W5, L4, 

L5 
1, 2 F1, P1 

EK 3 MBM1A_U13 C2 L1, L2, L3 2 F1 

EK 4 MBM1A_U13 C2 L4, L5 2 F1 

EK 5 
MBM1A_U04 
MBM1A_K03 

C2 L1 – L5 2 F1 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie potrafi wymieni�
podstawowych grup 
materiałów 

Potrafi wymieni�
podstawowe grupy 
materiałów 

Potrafi wymieni� i 
zdefiniowa�
podstawowe grupy 
materiałów 

Potrafi wymieni� i 
zdefiniowa�
rozbudowane grupy 
materiałów 

EK 2 

Nie potrafi 
scharakteryzowa�
podstawowych 
materiałów  

Opisuje podstawowo 
wła�ciwo�ci 
i zastosowanie 
niektórych stopów 
metali 

Opisuje 
podstawowo 
struktur�, 
wła�ciwo�ci, 
i zastosowanie 
głównych grup 
materiałów 

Opisuje szczegółowo 
struktur�, 
wła�ciwo�ci, 
i zastosowanie 
ró�nych grup 
materiałów 

EK 3 
Nie potrafi dokona�
analizy cech 
materiałów 

Analizuje pobie�nie 
cechy materiałów 

Analizuje cechy 
materiałów 

Analizuje 
szczegółowo cechy 
materiałów 

EK 4 

Nie potrafi wykona�
porównania stopów 
pod k�tem struktury i 
wła�ciwo�ci 

Porównuje stopy pod 
k�tem 
struktury/wła�ciwo�ci, 
nie potrafi porówna�
wła�ciwo�ci/struktury 

Porównuje stopy 
pod k�tem struktury 
i wła�ciwo�ci 

Porównuje 
szczegółowo stopy 
pod k�tem struktury i 
wła�ciwo�ci 

EK 5 

Nie potrafi wyci�gn��
prostych wniosków z 
przeprowadzonych 
eksperymentów 

Wyci�ga proste 
wnioski z 
przeprowadzonych 
eksperymentów z 
pomoc�
prowadz�cego lub 
zespołu 

Wyci�ga proste 
wnioski z 
przeprowadzonych 
eksperymentów 

Wyci�ga proste 
wnioski z 
przeprowadzonych 
eksperymentów i 
potrafi je 
skomentowa�

Autor programu: Prof. dr hab. Barbara Surowska

Adres e-mail: b.surowska@pollub.pl  

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra In�ynierii Materiałowej, WM 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Prof. dr hab. Barbara Surowska, dr in�. Sławomir Szewczyk, dr in�. Leszek 
Gardy�ski, dr in�. Jarosław Bienia�, dr in�. Krzysztof Pałka, dr in�. Kazimierz 
Drozd, mgr in�. Monika Ostapiuk, mgr in�. Patryk Jakubczak 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Podstawy Chemii Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: MBM 1 N 0 1 23-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: I Semestr: I  

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia   

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 1 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie z budow� materii, wi�zaniami chemicznymi, zachodz�cymi przemianami i 
procesami chemicznymi maj�cymi znaczenie w procesach wytwarzania i eksploatacji maszyn. 

C2 
Rozumienie procesów fizykochemicznych z którymi spotyka si� in�ynier ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem fizykochemii powierzchni materiałów, fizykochemii koloidów i reakcji 
chemicznych zachodz�cych w tych procesach. 

 C3 
Rozumienie uwarunkowa� procesów korozyjnych materiałów z uwzgl�dnieniem ochrony 
przeciwkorozyjnej. 

C4 
Wykształcenie nawyku systematycznego samokształcenia, samodzielno�ci, umiej�tno�ci 
uczenia si�, poznawania nowych technik i metod do�wiadczalnych. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Posiadanie podstawowych wiadomo�ci z chemii ogólnej i fizycznej do rozwi�zywania zagadnie�
technicznych. 

2 
Zrozumienie podstawowych przemian fizykochemicznych i umiej�tno�� posługiwania si�
stosowanymi w chemii symbolami, nazewnictwem, równaniami i jednostkami.  

3 Posiadanie podstawowych wiadomo�ci z matematyki (całki, pochodne, pochodne cz�stkowe). 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK1
Ma wiedz� w zakresie chemii, niezb�dn� do zrozumienia zagadnie� z zakresu in�ynierii 
mechaniki i budowy maszyn. 

EK2
Ma wiedz� w zakresie bada� wła�ciwo�ci fizykochemicznych i struktury materiałów 
in�ynierskich. 

EK3 Ma ogóln� wiedz� dotycz�c� fizykochemicznych wła�ciwo�ci materiałów. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK4
Potrafi wykorzysta� nabyt� wiedz� z zakresu chemii do opisu procesów zachodz�cych podczas 
wytwarzania i kształtowania wła�ciwo�ci materiałów in�ynierskich. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK5
Zrozumienie jak nauki podstawowe i stosowane mog� w sposób jednolity ł�czy� si� dla 
rozwi�zywania wa�nych problemów współczesnej cywilizacji i rozumie potrzeb� dalszego 
samokształcenia. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

Tre�ci programowe 
Liczba 
godzin



W1 

Materia, rodzaje materii. Substancje i pola. Równowa�no�� masy substancji i energii 
pola, wzór Einsteina. Ziarnista budowa substancji. Atom i cz�steczka. Masa 
atomowa. Budowa atomu - model Bohra. Cz�stki elementarne. Izotopy. Budowa 
powłok elektronowych - liczby kwantowe. Reguła Hunda. Układ okresowy 
pierwiastków. 

1 

 W2 

Wi�zania chemiczne - wi�zanie jonowe, kowalencyjne, wi�zania po�rednie, wi�zania 
koordynacyjne. Pasmowy model wi�zania metalicznego. Wła�ciwo�ci ciał o 
okre�lonym  typie wi�za� chemicznych - wła�ciwo�ci fizyko-mechaniczne i 
elektryczne. Wpływ domieszek na wła�ciwo�ci metali. 

1 

W3 

Oddziaływania mi�dzycz�steczkowe - siły Van der Waalsa, oddziaływania Londona. 
Równanie stanu gazu rzeczywistego - poprawki wg Van der Waalsa. Napi�cie 
powierzchniowe. Sorpcja fizyczna i chemisorpcja. Wpływ oddziaływa�
mi�dzycz�steczkowych na wła�ciwo�ci ciał. Kohezja i adhezja. Spajanie metali i 
innych materiałów. 

1 

W4 
Hydrofilowo�� i hydrofobowo��. Inwersja powierzchni. 	rodki powierzchniowo czynne 
(surfaktanty). Fizykochemiczne i chemiczne metody oczyszczania powierzchni. Inne 
zastosowania zjawisk powierzchniowych - flotacja, chromatografia. 

1 

W5 
Reakcje chemiczne - podziały, sposoby zapisu, stechiometria. Roztwory i ich 
st��enie. St��enie procentowe i molowe. Stechiometria w roztworach. 

1 

W6 
Elementy kinetyki i statyki chemicznej. Reakcje odwracalne i stany równowagowe. 
Stała dysocjacji. Woda w przyrodzie i technice. Dysocjacja wody, kwasów i zasad. 
Iloczyn jonowy wody. pH i jego obliczanie. 

1 

W7 

Zjawiska na granicy metal - elektrolit. Potencjał elektrody, wzór Nernsta. Ogniwa i ich 
SEM.  Współczesne ogniwa jako 
ródła zasilania. Ogniwa paliwowe. Ogniwa wtórne 
(akumulatory). Zjawisko elektrolizy, prawa Faradaya. Praktyczne zastosowania 
elektrolizy. Galwanotechnika. 

1 

W8 
Korozja metali. Elektrochemiczne mechanizmy korozji stali. Ochrona przed korozj�. 
Chemiczne metody ochronno-dekoracyjnej obróbki powierzchni metali. 

1 

W9 

Elementy chemii organicznej. Szeregi homologiczne. Podstawowe grupy funkcyjne. 
Izomeria. Reakcje prowadzace do otrzymywania tzw tworzyw sztucznych - reakcje 
polimeryzacji, polimeryzacji kondensacyjnej i poliaddycyjnej. Kopolimery. Przegl�d 
najpopularniejszych tworzyw sztucznych. Tworzywa włóknotwórcze. Farby i lakiery. 
Kleje i kity. 

1 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład: problemowy z prezentacj� multimedialn�

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Ocena bie��ca. 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie wykładu. 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

9 



[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

1 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

- 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

15 

Suma 25 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

1 

Literatura podstawowa  

1 Whittaker A.G., Mount A.R., Heal, M.R. Krótkie wykłady. Chemia fizyczna,  PWN 2004. 

2 Cox P.A., Krótkie wykłady. Chemia nieorganiczna  PWN  2004. 

3 Atkins Peter William, Chemia fizyczna,  PWN 2007. 

4 Kowalczyk-Dembi�ska H., �wiczenia rachunkowe z podstaw chemii, Universitas 2007. 

Literatura  uzupełniaj�ca
  1 Futyma I., Podr�czne tablice szkolne. Chemia ogólna i nieorganiczna,  NOWIK 2007. 

2 Iwan M., Podstawy chemii w �wiczeniach, UMCS 2006. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych dla 
całego programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK1 
EK2 

MBM1A_W03++  
C1, C2, C3, 

C4 
W1 – W15 

1 F1, P1 

EK3 MBM1A_W06++  
C1, C2, C3, 

C4 
W1 – W15 

1 F1, P1 

EK4 
MBM1A_U05++ 
MBM1A_U07++ 

C1, C2, C4 
W1 – W15, 

1 F1, P1 

EK5 
MBM1A_K01++  
MBM1A_K06++  

C4 W1 – W15 1 F1, P1 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie potrafi poda�
definicji 
podstawowych praw 
gazowych. 

Potrafi poda� tylko 
definicje. 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
zinterpretowa�
zjawiska i 
przemiany 
chemiczne.  

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
budow� materii, 
podstawowe prawa 
chemiczne, zjawiska i 
przemiany 
chemiczne. 

EK 2 

Nie potrafi 
sklasyfikowa� reakcji 
ani zachodz�cych 
procesów. 

Potrafi 
sklasyfikowa� typy 
reakcji (syntezy, 
analizy wymiany). 

Zna mechanizm 
procesów utleniania 
i redukcji na 
poziomie 
atomowym. 

Zna podstawy 
procesów 
korozyjnych metali i 
innych materiałów. 

EK3 
EK4 

Nie potrafi 
rozpoznawa� i 
interpretowa� zjawisk 
fizykochemicznych. 

Potrafi zapisa�
równanie stałej 
równowagi i stałej 
dysocjacji zwi�zku. 

Zna podstawowe 
czynno�ci 
wpływaj�ce na 
termodynamik�

Potrafi rozpoznawa� i 
interpretowa�
powszechnie 
wyst�puj�ce zjawiska 



procesu i szybko��
procesu. 

fizykochemiczne, 
termodynamik� i 
kinetyk� reakcji.  

EK5 

Nie potrafi 
samodzielnie 
wykonywa�
podstawowych 
oblicze�
chemicznych. 

Dostrzega 
chemiczne aspekty 
otaczaj�cego �wiata 
w tym przebiegaj�ce 
procesy w budowie 
materii. 

Posiada wiedz� do 
rozwi�zywania 
problemów 
chemicznych i 
bezpiecznego 
stosowania 
wyrobów 
chemicznych. 

Rozumie jak nauki 
podstawowe 
kształtuj� potrzeb�
samokształcenia w 
rozwi�zywaniu 
wa�nych problemów 
współczesnej 
cywilizacji. 
Dodatkowo wykazuje 
si� pomysłowo�ci�. 

Autor programu: prof. dr hab. Marek Kosmulski

Adres e-mail: e.maczka@pollub.pl

Jednostka 
organizacyjna: 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

 prof. dr hab. Marek Kosmulski, prof. PL dr hab. Krystyna Marczewska 
Boczkowska, dr Edward M�czka



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: In�ynieria ekologiczna Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 1 24-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: I Semestr: 1 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów ze stanem, czynnikami i skutkami zanieczyszcze� �rodowiska 
przyrodniczego oraz zasadami ekorozwoju. 

C2 
Zapoznanie z ogólnymi metodami, technologiami i urz�dzeniami przeciwdziałaj�cymi 
zanieczyszczeniom �rodowiska oraz wymaganiami prawnymi. 

 C3 Zapoznanie z podstawami systemów zarz�dzania �rodowiskowego.  

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Student ma podstawow� wiedz� z zakresu fizyki, chemii i funkcjonowania �rodowiska 
przyrodniczego. 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1

Posiada wiedz� na temat zagro�e� dla prawidłowego funkcjonowania �rodowiska oraz zna 
podstawowe techniki analizy i przeciwdziałania zanieczyszczeniom. Zna podstawy systemów 
zarz�dzania �rodowiskowego. Ma wiedz� w zakresie �rodowiskowych, ekologicznych i 
prawnych uwarunkowa� działalno�ci in�ynierskiej. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 2
Potrafi pozyskiwa� informacje z literatury i innych 	ródeł, analizowa� je i wyci�ga� wła�ciwe 
wnioski. 

EK 3 Potrafi pracowa� indywidualnie i w zespole. 

EK 4
Potrafi, przy definiowaniu i rozwi�zywaniu zada� z zakresu konstrukcji maszyn i technologii 
budowy maszyn, dostrzega� ich aspekty pozatechniczne, w tym ochrony �rodowiska 
przyrodniczego, ekonomiczne i prawne. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 5
Ma �wiadomo�� wa�no�ci i rozumie pozatechniczne aspekty działalno�ci in�ynierskiej. Ma 
�wiadomo�� skutków presji człowieka na �rodowisko oraz zwi�zan� z tym odpowiedzialno�� za 
podejmowane decyzje. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Podstawowe definicje. Zasoby �rodowiska, 
jego rola w gospodarce, systemowe uj�cie. 

1 

W2 
Zrównowa�ony rozwój. Praktyczna działalno��
in�ynierii ekologicznej. Regulacje prawne. 

1 

W3 Przyczyny i skutki zagro�e� �rodowiska o 1 



charakterze globalnym i lokalnym. 

W4 
Strategie post�powania przedsi�biorstwa 
wobec �rodowiska. Strategia czystszej 
produkcji. 

1 

W5 

Podstawowe techniki przeciwdziałania 
zanieczyszczeniom powietrza 
atmosferycznego. Wdro�enia technologii 
według zasad BAT. 

1 

W6 
Czynniki ska�aj�ce wody i ich 	ródła. Sposoby 
ochrony wód. 

1 

W7 
Racjonalna gospodarka odpadami. Odzysk i 
unieszkodliwianie odpadów. 

1 

W8 
Sformalizowane i niesformalizowane systemy 
zarz�dzania �rodowiskowego.  

1 

W9 Narz�dzia zarz�dzania �rodowiskiem. 1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 

�W2 

�W… 

Suma godzin:

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
Zaj�cia wst�pne: szkolenie BHP, omówienie 
tematyki zaj�� i zasad zaliczenia. 

1 

L2 

Zanieczyszczenia pyłowe w powietrzu i w 
gazach procesowych. Miary ilo�ciowe 
zanieczyszcze�. Charakterystyka pracy 
odpylacza od�rodkowego. 

1 

 L3 
Zanieczyszczenia gazowe w powietrzu i w 
	ródłach emisji oraz oznaczanie ich st��enia. 

1 

L4 
Jako�� wody naturalnej i zu�ytej oraz jej 
ocena. Ocena warunków tlenowych w wodach 
naturalnych i w �ciekach. 

1 

L5 Oczyszczanie wody i �cieków. 2 

L6 

Identyfikacja i segregacja odpadów w 
aspekcie ich odzysku, recyklingu i 
unieszkodliwiania. Praktyczne kodowanie i 
ewidencjonowanie odpadów. 

1 

L7 Opłata produktowa w praktyce. 1 

L8 Zaj�cia uzupełniaj�ce i wpisy zalicze�. 1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – projekt 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 

P2 

P… 

Suma godzin:

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�. 

2 Wykonywanie do�wiadcze� laboratoryjnych. 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Sprawdzian pisemny z �wicze� laboratoryjnych. 

F2 Ocena raportu z laboratorium. 



Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie pisemne z pytaniami otwartymi (wykłady).

P2 
Zaliczenie z ocen� (laboratorium). Ocena zaliczeniowa ustalana na podstawie �redniej ocen 
cz�stkowych z �wicze� laboratoryjnych. 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

2 

Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

12 

Napisanie raportu z laboratorium – ł�czna liczba 
godzin w semestrze

12 

Przygotowanie si� do sprawdzianu pisemnego z 
tre�ci wykładowych – ł�czna liczba godzin w 
semestrze 

6 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Wiatr I., Marczak H., Sawa J., Ekoin�ynieria. Podstawy działa� naprawczych w �rodowisku. 
WNGB, Lublin 2003 

2 Poskrobko B. i in., Zarz�dzanie �rodowiskiem. Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007 

3 Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa 2008 

4 
Bernaciak A., Ochrona �rodowiska w praktyce. Aspekty ekonomiczno-prawne. Wydawnictwo 
Sorus, Pozna� 2006 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W19++ C1, C2, C3 

W1, W2, W3, 
W4, W5, W6, 
W7, W8, W9, 
L2, L3, L4, L5, 

L6,  L7 

1, 2 F1, F2, P1, P2 

EK 2 MBM1A_U01+ C1, C2, C3 
W3, W6, L2, 

L3, L4, L5, L7 
1, 2 F2, P2 

EK 3 MBM1A_U04+ C1, C2, C3 
L2, L3, L4, L5, 

L6, L7 
2 F1, F2, P2 

EK 4 MBM1A_U26+ C1, C2, C3 
W2, W3, W4, 
W5, W6, W8, 
W9, L6, L7 

1, 2 F1, F2, P1, P2 

EK 5 MBM1A_KO2++ C1, C2 
[W2, W3, W4, 
W6, L2, L3, L4 

1, 2 F1, F2, P1, P2 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 



EK 1 

Nie potrafi wymieni�
podstawowych zagro�e�
dla prawidłowego 
funkcjonowania 
�rodowiska oraz
podstawowych technik 
analizy i ograniczania 
zanieczyszcze�
�rodowiska. Nie potrafi 
wymieni� systemów 
zarz�dzania 
�rodowiskowego i nie 
zna ogólnych zasad ich 
wdra�ania. Nie zna 
uwarunkowa�
pozatechnicznych 
działalno�ci 
in�ynierskiej. 

Potrafi wymieni�
zaledwie kilka 
podstawowych 
zagro�e� dla 
prawidłowego 
funkcjonowania 
�rodowiska oraz
technik analizy i 
ograniczania 
zanieczyszcze�
�rodowiska. Potrafi 
wymieni� jeden system 
zarz�dzania 
�rodowiskowego i zna 
ogólne zasady jego 
wdra�ania. 
Potrafi wymieni�
zaledwie kilka 
uwarunkowa�
pozatechnicznych 
działalno�ci 
in�ynierskiej. 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
wszystkie 
zaprezentowane na 
zaj�ciach zagro�enia 
dla prawidłowego 
funkcjonowania 
�rodowiska oraz
techniki analizy i 
ograniczania 
zanieczyszcze�
�rodowiska, a tak�e 
systemy zarz�dzania 
�rodowiskowego. 
Potrafi wymieni� i 
ogólnie omówi�
pozatechniczne 
uwarunkowania 
działalno�ci 
in�ynierskiej. 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
wszystkie 
zaprezentowane na 
zaj�ciach zagro�enia 
dla prawidłowego 
funkcjonowania 
�rodowiska oraz
techniki analizy i 
ograniczania 
zanieczyszcze�
�rodowiska, a tak�e 
systemy zarz�dzania 
�rodowiskowego. 
Potrafi wymieni� i 
dokładnie omówi�
pozatechniczne 
uwarunkowania 
działalno�ci 
in�ynierskiej. 

EK 2 

Nie potrafi pozyskiwa�
informacji z literatury i 
innych �ródeł.

Potrafi pozyskiwa�
informacji z literatury i 
innych �ródeł, nie 
potrafi w pełni je 
wykorzysta�.

Potrafi pozyskiwa�
informacji z literatury i 
innych �ródeł, oraz je 
analizowa�.

Potrafi pozyskiwa�
informacji z literatury i 
innych �ródeł, oraz 
dokładnie je analizowa�
i wyci�ga� wła�ciwe 
wnioski.

EK 3 

Nie potrafi pracowa�
indywidualnie i w 
zespole.

Potrafi pracowa�
indywidualnie a nie 
potrafi pracowa� w 
zespole. 

Potrafi pracowa�
indywidualnie i 
niezadowalaj�co w 
zespole. 

Potrafi bardzo dobrze 
pracowa� indywidualnie 
i w zespole. 

EK 4 

Nie potrafi, przy 
rozwi�zywaniu zada�
in�ynierskich, 
dostrzega� ich aspektów 
pozatechnicznych, w
tym �rodowiskowych, 
ekologicznych i 
prawnych.

Potrafi, przy 
rozwi�zywaniu zada�
in�ynierskich, 
dostrzega� zaledwie 
kilka ich aspektów 
pozatechnicznych.

Potrafi, przy 
rozwi�zywaniu zada�
in�ynierskich, 
dostrzega� i ogólnie 
opisa� ich 
uwarunkowania 
pozatechniczne.

Potrafi, przy 
rozwi�zywaniu zada�
in�ynierskich, 
dostrzega� i dokładnie 
opisa� ich 
uwarunkowania 
pozatechniczne. 

EK 5 

Nie ma �wiadomo�ci 
wa�no�ci i nie rozumie 
pozatechnicznych 
aspektów działalno�ci 
in�ynierskiej. Nie ma 
�wiadomo�ci skutków 
presji człowieka na 
�rodowisko i 
odpowiedzialno�ci za 
podejmowane decyzje.

[Ma �wiadomo��
wa�no�ci i rozumie 
niektóre 
pozatechniczne 
aspekty działalno�ci 
in�ynierskiej. Ma 
�wiadomo��
niektórych skutków 
presji człowieka na 
�rodowisko i czasami 
odpowiedzialno�ci za 
podejmowane decyzje. 

Ma �wiadomo��
wa�no�ci i rozumie 
wi�kszo��
pozatechnicznych 
aspektów działalno�ci 
in�ynierskiej. Ma 
�wiadomo��
wi�kszo�ci skutków 
presji człowieka na 
�rodowisko i 
zwi�zanej z ni�
odpowiedzialno�ci za 
podejmowane 
decyzje. 

Ma �wiadomo��
wa�no�ci i rozumie 
pozatechniczne aspekty 
działalno�ci 
in�ynierskiej. Ma 
�wiadomo�� skutków 
presji człowieka na 
�rodowisko i zwi�zanej 
z ni� odpowiedzialno�ci 
za podejmowane 
decyzje. 

Autor programu: dr in�. Halina Marczak

Adres e-mail: h.marczak@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Halina Marczak (wykład, laboratorium), dr in�. Małgorzata Ciosmak 
(laboratorium) 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn 

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Technologia informacyjna I Kod przedmiotu  

Status przedmiotu: MBM 1 N 0 1 25-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: I Semestr: 1 

 Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu
C1 Poznanie narz�dzi informatycznych przydatnych w pracy in�yniera 

C2 Poznanie metod i narz�dzi pozyskiwania i przetwarzania danych i informacji 

 C3 
Nabycie umiej�tno�ci tworzenia zaawansowanych zestawie� i publikacji informacyjnych na 
potrzeby pracy zawodowej 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Formalne: osi�gni�te na podstawie nauki w szkole podstawowej, gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej dot. podstaw u�ytkowania komputerów i oprogramowania biurowego. 

2 
Wst�pne: ma podstawow� wiedz� z technologii informacyjnych z zakresu pozyskiwania 
i przetwarzania informacji. 

3 Zna zalety i wady wykorzystywania komputerów w �yciu osobistym i społecznym człowieka. 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Zna podstawy technik informacyjnych  

EK 2 Zna zasady wyszukiwania i doboru informacji, zna grafik� prezentacyjn�
EK 3 Zna usługi sieci informatycznych 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 4 Potrafi przetwarza� tekst i budowa� arkusze kalkulacyjne 

EK 5 Potrafi budowa� u�ytkowe bazy danych dla usług w sieciach informatycznych 

EK 6 Potrafi zbudowa� prezentacj� graficzn� danych i tre�ci u�ytkowych 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 7 pracuje profesjonalnie; dba o szczegóły projektu 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 Definicje TI i ich rola w pracy in�yniera 1 

W2 Budowa komputerów i historia ich rozwoju 1 

 W3 Barwne widzenie, modele barw 1 

W4 
Grafika komputerowa – rodzaje, podział, 
zasady tworzenia i przetwarzania, 
oprogramowanie 

1 

W5 
Bazy danych – wprowadzenie, historia, 
rodzaje, rozwój baz danych 

1 

W6 Bazy danych – zasady dr Codda 1 



W7 Sieci komputerowe – rodzaje, typy i topologie 1 

W8 Podstawy j�zyka HTML 1 

W9 
Prawne i etyczne aspekty technologii 
informacyjnych 

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
BHP pracy w pracowni informatycznej, 
przedstawienie i omówienie programu 
laboratorium 

1 

L2 
Formatowanie tekstu, podstawowe i 
zaawansowane operacje w edytorze tekstu 

1 

 L3 
Wstawianie i formatowanie tabel i grafiki do 
dokumentu tekstowego 

1 

L4 
Podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego, 
filtrowanie danych, u�ycie funkcji ”je�eli” 

1 

L5 
Prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym 
- wykresy 

1 

L6 
Tworzenie baz danych w okienkowym 
RDBMS – MS Access 

1 

L7 Tworzenie prezentacji multimedialnych 1 

L8 
Prezentowanie wyników prac. 
Zaliczenie laboratorium 

2 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�
2 Metoda praktyczna oparta na obserwacji i analizie 

3 
Metoda aktywizuj�ca zwi�zana z praktycznym działaniem studentów w celu rozwi�zania 
postawionego problemu 

4 Praca na stanowiskach komputerowych 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 
Zadanie kontrolne sprawdzaj�ce stopie� opanowania narz�dzia informatycznego – na 
zaliczenie 

F2 Zadanie kontrolne polegaj�ce na rozwi�zaniu postawionego problemu – na ocen�
 F3 Sprawdzenie umiej�tno�ci posługiwania si� poznanymi narz�dziami – na zaliczenie 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocen�. Forma uzyskania zaliczenia: zaliczenie pisemne na 
podstawie pozytywnej oceny z testu sprawdzaj�cego. Test zawiera 20 pyta� (tylko pytania 
zamkni�te) jednokrotnego wyboru. Za poprawn� odpowied	 student otrzymuje 1 pkt. Ilo��
uzyskanych punktów odpowiada ocenie za test wg stosowanego przedziału ocen 2 (ndst.) – 5 
(bdb) 

P2 

Sposób zaliczenia: Zaliczenie na ocen�. Forma uzyskania zaliczenia: uzyskanie pozytywnych 
ocen z realizacji kontrolnych zada� praktycznych, wykonanie powierzonych zada�. Ocena 
ko�cowa okre�lana jest na podstawie kompletno�ci realizacji zadania. Ka�de niewykonane 
polecenie powoduje obni�enie oceny o 1. 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

2 



Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

20 

Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

10 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Roland Ozimek, Łukasz Oberlan: ABC grafiki komputerowej. Wydanie II. Wyd. Helion. Gliwice 
2005

2 
D�bska Barbara, Fic Grzegorz: Technologie informacyjne. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Rzeszowskiej, Rzeszów 2011. 

3 
Duda Jan (Ed.) Information Technologies in economics and innovative management. Wyd. 
AGH, Kraków 2007 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W07++
MBM1A_U02 + 

C1, C2, C3 
W1, W2, L1, 

L8 
1, 2,3, 4 F2, P1, P2 

EK 2 
MBM1A_W09 + 
MBM1A_U02 + 

C1, C2, C3 
W2, W3, W8, 

L3, L7 
1, 2,3, 4 F1, P1, P2 

EK 3 
MBM1A_W07++
MBM1A_W08 + 
MBM1A_U19 + 

C1, C2, C3 
W1, W7, L5, 
L6, L7, L8 

1, 2,3, 4 F3, P1, P2 

EK 4 
MBM1A_U06 + 
MBM1A_U19 + 

C1, C2, C3 L2, L3,L7 1, 2,3, 4 F1, F3, P1, P2 

EK 5 MBM1A_W08 + C1, C2, C3 
W5, W6, W8, 

L6 
1, 2,3, 4 F1, F2, P1, P2 

EK 6 
MBM1A_W09 + 
MBM1A_U02 + 
MBM1A_U06 + 

C1, C2, C3 W4, L5, L7,L8 1, 2,3, 4 F2, F3, P1, P2 

EK 7 
MBM1A_K04 ++
MBM1A_K06 + 

C1, C2, C3 W9, L8 1, 2,3, 4 F2, P1, P2 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie potrafi wymieni�
zada� technologii 
informacyjnych 

Potrafi wymieni�
zadania TI 

Potrafi wymieni�
zadania i ogólnie 
opisa�
najwa�niejsze 
techniki wchodz�ce 
w skład dziedziny 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
zadania technologii 
informacynych 

EK 2 

Nie zna zasad 
wyszukiwania 
informacji, nie potrafi 
dokona� doboru 
informacji, nie potrafi 
graficznie 
zaprezentowa�
informacji 

Potrafi wyszuka�
informacje, zrobi�
podstawowe 
zestawienie, 
wykona� prost�
prezentacj�

Umiej�tnie 
wyszukuje i robi 
zestawienia 
informacji, tworzy 
multimedialne 
prezentacje  

Biegle posługuje si�
narz�dziami 
informatycznymi do 
wyszukiwania, 
zestawiania i 
prezentowania 
danych i informacji 

EK 3 
Nie zna usług sieci 
informatycznych 

Zna na poziomie 
podstawowym usługi 

Zna i potrafi 
wykorzystywa�

Biegle posługuje si�
usługami sieci 



sieci 
informatycznych 

usługi sieci 
informatycznych 

informatycznych 

EK 4 

Nie potrafi opracowa�
dokumentu 
tekstowego i arkusza 
kalkulacyjnego 

Potrafi utworzy�
podstawowy 
dokument tekstowy i 
prosty arkusz 
kalkulacyjny 

Potrafi tworzy�
zło�one dokumenty 
tekstowe i 
wielofunkcyjne 
arkusze 
kalkulacyjne 

Potrafi wykona�
zło�one i 
wieloinformacyjne 
dokumenty tekstowe, 
potrafi wykona�
zaawansowane i 
interaktywne arkusze 
kalkulacyjne 

EK 5 

Nie potrafi budowa�
baz danych 

Potrafi budowa�
proste bazy danych 

Potrafi budowa�
proste bazy danych 
pracuj�ce w 
sieciach 
informatycznych 

Potrafi budowa�
zło�one bazy danych 
pracuj�ce w 
strukturze sieci 
informatycznych 

EK 6 

Nie potrafi zbudowa�
prezentacji 
graficznych danych i 
informacji 

Potrafi budowa�
proste prezentacje  

Potrafi budowa�
prezentacje 
multimedialne 
danych i tre�ci 
u�ytkowych  

Potrafi budowa�
multimedialne i 
interaktywne 
prezentacje danych i 
tre�ci u�ytkowych 

Autor programu: dr in�. Jarosław Zubrzycki

Adres e-mail: j.zubrzycki@pollub.pl

Jednostka 
organizacyjna: 

Wydział Mechaniczny, Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Jarosław Zubrzycki, dr Marek Błaszczak, dr in�. Piotr Jaremek, dr in�. 
Tomasz Gorecki, dr in�. Jacek Domi�czuk, mgr in�. Jakub Szabelski, dr in�. Piotr 
Penkała, mgr in�. Łukasz Wojciechowski, dr in�. Dariusz Wołos, prof. Dr hab. in�. 
Miron Czerniec



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 1 26-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: I Semestr: 1 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia   

Laboratorium  18 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 5 

Cel przedmiotu
C1 Poznanie podstawowych wielko�ci fizycznych stosowanych w elektrotechnice i elektronice 

C2 Poznanie podstawowych praw elektrotechniki 

 C3 Poznanie metod przetwarzania ró�nych form energii w energi� elektryczn�
C4 Poznanie metod przetwarzania energii elektrycznej w inne formy energii 

C5 Poznanie zjawisk towarzysz�cych przepływowi pr�du elektrycznego 

C6 Zapoznanie si� z budow� i zasad� działania elementów, urz�dze� i maszyn elektrycznych 

C7 Zapoznanie si� z budow� i zasad� działania elementów i układów elektronicznych 

C8 
Poznanie metod i przyrz�dów stosowanych w pomiarach wielko�ci elektrycznych i 
nieelektrycznych 

C9 Poznanie tendencji rozwojowych w elektrotechnice i elektronice 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 

Student zna podstawowe zagadnienia zawarte w działach fizyki: 
a) Elektryczno�� i magnetyzm 
b) Mechanika 
c) Optyka  

2 Student zna podstawy rachunku liczb zespolonych oraz ró�niczkowego i całkowego 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Zna definicje, symbole i jednostki podstawowych wielko�ci elektrycznych oraz zwi�zki 
matematyczne mi�dzy nimi 

EK 2
Zna sposoby uzyskiwania energii elektrycznej i jej przetwarzania w energie u�yteczne oraz 
stosowane w tym celu technologie 

EK 3 Rozró�nia zjawiska wyst�puj�ce przy przepływie pr�du stałego i zmiennego  

EK 4
Zna nazwy, budow� i funkcje elementów, z których zbudowane s� powszechnie stosowane 
urz�dzenia i maszyny elektryczne 

EK 5
Zna nazwy, budow� i wła�ciwo�ci elementów stosowanych w analogowych i cyfrowych 
układach elektronicznych 

EK 6
Posiada podstawow� wiedz� na temat przetwarzania nieelektrycznych wielko�ci fizycznych w 
sygnały elektryczne  

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 7
Na podstawie obserwacji do�wiadczenia lub schematu elektrycznego potrafi opisa� słownie i 
matematycznie podstawowe prawa elektrotechniki  

EK 8
Potrafi zaprojektowa� elektryczny układ nap�dowy dobieraj�c wła�ciwie elementy i układ 
sterowania 



EK 9
Potrafi wykona� pomiar podstawowych wielko�ci elektrycznych za pomoc� mierników 
elektromechanicznych i elektronicznych 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK10
Potrafi oceni� ró�ne metody przetwarzania energii w technice według kryterium oddziaływania 
na �rodowisko naturalne 

EK11
Ma �wiadomo�� niebezpiecze�stw zwi�zanych z u�ytkowaniem energii elektrycznej, potrafi 
przestrzega� zasad bezpiecznego u�ytkowania urz�dze� elektrycznych i ostrzega� innych 

EK12
Ma �wiadomo�� znaczenia oszcz�dno�ci energii elektrycznej, zwi�kszania sprawno�ci 
urz�dze� oraz przetwarzania energii odnawialnej w elektryczn�

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Rys historyczny. Wiadomo�ci wst�pne i 
ogólne. Literatura. 

1 

W2 
Podstawowe wielko�ci elektryczne i 
zale�no�ci matematyczne 

1 

W3 Teoria pola elektrycznego 1 

 W4 Teoria pola magnetycznego 1 

W5 Obwody elektryczne pr�du stałego 1 

W6 
Obwody elektryczne pr�du zmiennego (układy 
jednofazowe i trójfazowe) 

1 

W7 Metrologia elektryczna 1 

W8 Maszyny elektryczne pr�du stałego 1 

W9 Maszyny elektryczne pr�du zmiennego 1 

W10 Technika �wietlna 1 

W11 Elektroenergetyka 1 

W12 Elektrochemia 1 

W13 
Charakterystyka półprzewodnikowych 
elementów elektronicznych 

1 

W14 Podstawowe układy elektroniczne analogowe 1 

W15 Podstawowe układy elektroniczne cyfrowe 1 

W16 
Wybrane urz�dzenia elektryczne i 
elektroniczne stosowane w gospodarstwie 
domowym i przemy�le 

1 

W17 
Zabezpieczenia elektryczne i ochrona 
przeciwpora�eniowa 

1 

W18 
Tendencje rozwojowe i niekonwencjonalne 
sposoby przetwarzania energii 

1 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 

�W2 

�W… 

Suma godzin:

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 Pomiary w obwodach pr�du stałego 2 

L2 
Pomiary w obwodach pr�du zmiennego 
(układy jednofazowe) 

2 

 L3 
Pomiary w obwodach pr�du zmiennego 
(układy trójfazowe) 

1 

L4 Pomiary wielko�ci nieelektrycznych 1 

L5 Badanie maszyn i urz�dze� pr�du stałego 1 

L6 Badanie maszyn i urz�dze� pr�du zmiennego 2 

L7 Badanie elektrycznych 	ródeł �wiatła 1 

L8 Badanie przetworników energii chemicznej i 1 



odnawialnej w energi� elektryczn�

L9 
Badanie zabezpiecze� elektrycznych i 
elementów ochrony przeciwpora�eniowej 

1 

L10 Badanie elementów elektronicznych 2 

L11 
Badanie analogowych układów 
elektronicznych 

2 

L12 Badanie cyfrowych układów elektronicznych 2 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – projekt 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 

P2 

P… 

Suma godzin:

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�
2 Ł�czenie obwodów elektrycznych na podstawie schematu i bez schematu 

3 Wykonywanie pomiarów wielko�ci elektrycznych i nieelektrycznych ró�nymi przyrz�dami 

4 
Ogl�dziny elementów elektrycznych i elektronicznych oraz urz�dze� i maszyn elektrycznych 
pod k�tem poznania budowy i funkcji oraz uszkodze� i stopnia zu�ycia eksploatacyjnego 

5 
Dyskusja przed wykonaniem �wiczenia laboratoryjnego (omówienie programu bada�, 
wyja�nienie zjawisk fizycznych i ustalenie strategii wykonania �wiczenia) 

6 
Dyskusja po wykonaniu �wiczenia laboratoryjnego (analiza przeprowadzonych do�wiadcze�, 
popełnionych bł�dów oraz propozycje zmian w metodyce wykonania bada�) 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Ocena z kolokwium cz��ciowego na zaj�ciach wykładowych 

F2 
Ocena z wykonanej prezentacji multimedialnej dotycz�cej tematyki zwi�zanej z zaj�ciami 
wykładowymi 

 F3 
Ocena z odpowiedzi ustnej lub pisemnej uzyskana podczas zaj�� laboratoryjnych (w przypadku 
niewielkiej cz��ci materiału odpowied	 mo�e by� oceniona jako „zaliczenie” lub „brak 
zaliczenia”) 

F4 Ocena ze sprawozdania wykonanego z �wiczenia laboratoryjnego 

F5 Ocena z wykonanej pracy praktycznej zgodnej z tematyk� �wicze� laboratoryjnych 

F6 Ocena w formie znaków „+” i „-” za aktywno�� na zaj�ciach laboratoryjnych 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Zaliczenie wykładu na ocen� na podstawie kolokwium ko�cowego i cz��ciowego oraz 
wykonanej prezentacji multimedialnej 

P2 
Zaliczenie laboratorium na ocen� na podstawie osi�gni�� cz��ciowych wymienionych w 
punktach F3-F6 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

36 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

4 

[Przygotowanie si� do kolokwium wykładowego – 
ł�czna liczba godzin w semestrze] 

25 

[Przygotowanie prezentacji multimedialnej – 
ł�czna liczba godzin w semestrze] 

5 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

15 



[Wykonanie sprawozda� z �wicze�
laboratoryjnych – ł�czna liczba godzin w 
semestrze] 

5 

[Wykonanie pracy praktycznej – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

15 

[Zapoznanie si� z literatur� – ł�czna liczba godzin 
w semestrze] 

20 

Suma 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

5 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
(A1) Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, praca zbiorowa pod red. Pawła 
Hempowicza, seria Podr�czniki Akademickie, Mechanika, WNT Warszawa 2007 

2 
(A1) Opydo W.: Elektrotechnika i elektronika dla studentów wydziałów nieelektrycznych, 
Wydawnictwo Politechniki Pozna�skiej, Pozna� 2005 

3 
(A2) Laboratorium z elektrotechniki, opracowanie zbiorowe pod red. Wiktora Pietrzyka, 
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2003 

4 
(A2) Laboratorium z elektroniki, opracowanie zbiorowe pod red. Wiktora Pietrzyka, 
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2002 

5 (A2) Instrukcje do �wicze� laboratoryjnych 

6 
(B) Matulewicz W.: Elektrotechnika dla mechaników, Wydawnictwo Politechniki Gda�skiej, 
Gda�sk 2010 

7 
(B) Gnat K.: Podstawy elektrotechniki dla studentów Wydziału Mechanicznego, Wydawnictwo 
Wy�szej Szkoły Morskiej, Szczecin 2003 

8 
(B) Bojarska M., Kwiczala J., Pasecki E.: Laboratorium elektroniki, Wydawnictwo Politechniki 

l�skiej, Gliwice 2010 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W18 

(+++) 
[C1] 

[W2,  L1, L2, 
L3] 

[1, 5] 
[F1, F3, P1, 

P2] 

EK 2 
MBM1A_W18 

(+++) 
[C3, C4] 

[W8, W9, 
W10, W11, 
W12, W16, 

W18, L5, L6, 
L7, L8] 

[1, 5, 6] 
[F1, F3, F4 

P1, P2] 

EK 3 
MBM1A_W18 

(+++) 
[C5] 

[W5, W6, W8, 
W9, L1, L2, 
L3, L5, L6] 

[1, 5, 6] 
[F1, F3, F4 

P1, P2] 

EK 4 

MBM1A_W18 
(+++) 

MBM1A_W15 
(+) 

[C6] 

[W8, W9, 
W10, W11, 

W16, L5, L6, 
L7] 

[1, 4] 
[F1, F2,F3, F4, 

F5, P1, P2] 

EK 5 

MBM1A_W18 
(+++) 

MBM1A_W15 
(+)

[C7] 
[W13, W14, 
W15, L10, 
L11, L12] 

[1, 4] 
[F1, F2,F3, F4, 

F5, P1, P2] 

EK 6 

MBM1A_W18 
(+++) 

MBM1A_W08 
(+)

[C8] 
[W7, W13, L4, 

L10] 
[1, 3, 4, 5, 6] 

[F1, F2,F3, F4, 
F5, P1, P2] 



EK7  [C2] 
[W3, W4, W5, 
W6, L1, L2, 
L3, L5, L6] 

[1, 3, 5, 6] 
[F1, F3, F4, 

P1, P2] 

EK 8 
MBM1A_U22 

(+++)
[C4, C6, C7] 

[W9, W10, 
W16, W17, L5, 
L6, L11, L12] 

[1, 2, 3, 4] [F2, F5, P1] 

EK 9 
MBM1A_U18 

(++) 
[C8] 

[W7, L1, L2, 
L3] 

[1, 3] [F6, P2] 

EK 10 
MBM1A_K02 

(+++)
[C3, C4] [W1, W11] [1] [F2, P1] 

EK 11 
MBM1A_K03 

(++)
[C5] [W17, L9] [1, 3, 5, 6] [F5, P1, P2] 

EK 12 
MBM1A_K02 

(+)
[C9] [W18, L8] [1] 

[F2, F5, P1, 
P2] 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna definicji, 
symboli i jednostek 
podstawowych 
wielko�ci 
elektrycznych oraz 
zwi�zków 
matematycznych 
mi�dzy nimi 

Zna symbole i 
jednostki 
podstawowych 
wielko�ci 
elektrycznych, ale 
potrafi zdefiniowa� i 
opisa� wzorami tylko 
niektóre z nich  

Zna symbole i 
jednostki 
podstawowych 
wielko�ci 
elektrycznych, 
potrafi zdefiniowa� i 
opisa� wzorami 
wi�kszo�� z nich 

Zna definicje, 
symbole i jednostki 
podstawowych 
wielko�ci 
elektrycznych, potrafi 
opisa� wzorami te 
wielko�ci oraz poda�
zwi�zki 
matematyczne 
mi�dzy nimi 

EK 2 

Nie zna sposobów 
uzyskiwania energii 
elektrycznej i jej 
przetwarzania w 
energie u�yteczne 

Zna ogólnie sposoby 
uzyskiwania energii 
elektrycznej i jej 
przetwarzania w 
energie u�yteczne  

Zna ró�ne sposoby 
uzyskiwania energii 
elektrycznej i jej 
przetwarzania w 
energie u�yteczne, 
nie potrafi 
wyczerpuj�co 
opisa� stosowanych 
w tym celu 
technologii 

Zna ró�ne sposoby 
uzyskiwania energii 
elektrycznej i jej 
przetwarzania w 
energie u�yteczne 
oraz potrafi opisa�
stosowane w tym celu 
technologie 

EK 3 

Nie rozró�nia zjawisk 
wyst�puj�cych przy 
przepływie pr�du 
stałego i zmiennego 

Rozró�nia ogólnie 
zjawiska 
charakterystyczne dla 
przepływu pr�du 
stałego i zmiennego 

Rozró�nia zjawiska 
wyst�puj�ce przy 
przepływie pr�du 
stałego i zmiennego 
oraz klasyfikuje pod 
tym wzgl�dem 
wielko�ci i elementy 
elektryczne 

Rozró�nia zjawiska 
wyst�puj�ce przy 
przepływie pr�du 
stałego i zmiennego, 
potrafi opisa� je 
słownie i 
matematycznie 

EK 4 

Nie zna prawidłowych 
nazw oraz budowy i 
funkcji elementów, z 
których zbudowane 
s� powszechnie 
stosowane 
urz�dzenia i maszyny 
elektryczne 

Zna nazwy, budow� i 
funkcje 
podstawowych 
elementów, z których 
zbudowane s�
powszechnie 
stosowane 
urz�dzenia i maszyny 
elektryczne 

Zna nazwy, budow�
i funkcje wielu 
elementów, z 
których zbudowane 
s� powszechnie 
stosowane 
urz�dzenia i 
maszyny 
elektryczne 

Zna nazwy, budow� i 
funkcje wielu 
elementów, z których 
zbudowane s�
powszechnie 
stosowane 
urz�dzenia i maszyny 
elektryczne; na tej 
podstawie potrafi 
opisa� zasad�
działania urz�dze� i 
maszyn 

EK 5 
Nie zna nazw, 
budowy i wła�ciwo�ci 
elementów 

Zna nazwy, budow� i 
wła�ciwo�ci 
podstawowych 

Zna nazwy, budow�
i wła�ciwo�ci wielu 
elementów 

Zna nazwy, budow� i 
wła�ciwo�ci wielu 
elementów 



stosowanych w 
analogowych i 
cyfrowych układach 
elektronicznych 

elementów 
stosowanych w 
analogowych i 
cyfrowych układach 
elektronicznych 

stosowanych w 
analogowych i 
cyfrowych układach 
elektronicznych 

stosowanych w 
analogowych i 
cyfrowych układach 
elektronicznych; na tej 
podstawie potrafi 
analizowa� prac�
układów 
elektronicznych 

EK 6 

Nie posiada 
dostatecznej wiedzy 
na temat 
przetwarzania 
nieelektrycznych 
wielko�ci fizycznych w 
sygnały elektryczne 

Posiada podstawow�
wiedz� na temat 
przetwarzania 
nieelektrycznych 
wielko�ci fizycznych w 
sygnały elektryczne 
za pomoc� czujników 

Posiada 
podstawow� wiedz�
na temat 
przetwarzania 
nieelektrycznych 
wielko�ci fizycznych 
w sygnały 
elektryczne za 
pomoc� czujników; 
zna budow� i 
zasad� działania 
podstawowych 
czujników 

Posiada podstawow�
wiedz� na temat 
przetwarzania 
nieelektrycznych 
wielko�ci fizycznych w 
sygnały elektryczne, 
zna budow� i zasad�
działania 
stosowanych w tym 
celu czujników i 
metody pomiaru 
wielko�ci 
nieelektrycznych 

EK 7 

Nie potrafi opisa�
podstawowych praw 
elektrotechniki za 
pomoc� definicji i 
zale�no�ci 
matematycznych 

Potrafi opisa�
podstawowe prawa 
elektrotechniki za 
pomoc� definicji i 
zale�no�ci 
matematycznych 

Potrafi opisa�
podstawowe prawa 
elektrotechniki za 
pomoc� definicji i 
zale�no�ci 
matematycznych 
oraz zastosowa� je 
do konkretnego 
praktycznego 
przypadku 

Na podstawie 
obserwacji 
do�wiadczenia lub 
schematu 
elektrycznego potrafi 
opisa� słownie i 
matematycznie 
podstawowe prawa 
elektrotechniki 

EK 8 

Nie potrafi 
zaprojektowa�
elektrycznego układu 
nap�dowego 
dobieraj�c wła�ciwie 
elementy i układ 
sterowania 

Potrafi zaprojektowa�
elektryczny układ 
nap�dowy dobieraj�c 
wła�ciwie elementy i 
układ sterowania 

Potrafi 
zaprojektowa�
elektryczny układ 
nap�dowy 
dobieraj�c elementy 
i układ sterowania 
według ró�nych 
kryteriów 

Potrafi zaprojektowa�
elektryczny układ 
nap�dowy dobieraj�c 
wła�ciwie elementy i 
układ sterowania z 
uwzgl�dnieniem 
metod 
optymalizacyjnych 

EK 9 

Nie potrafi wykona�
pomiaru 
podstawowych 
wielko�ci 
elektrycznych za 
pomoc� mierników 
elektromechanicznych 
i elektronicznych 

Potrafi wykona�
pomiar podstawowych 
wielko�ci 
elektrycznych za 
pomoc� mierników 
elektromechanicznych 
i elektronicznych 

Potrafi doł�czy�
odpowiednio 
mierniki 
elektromechaniczne 
i elektroniczne do 
układu 
elektrycznego i 
wykona� pomiar 
podstawowych 
wielko�ci 
elektrycznych  

Potrafi wybra�
odpowiedni rodzaj 
mierników, wł�czy� je 
odpowiednio do 
układu elektrycznego, 
ustawi� wła�ciwe 
zakresy pomiarowe 
oraz wykona� pomiar 
podstawowych 
wielko�ci 
elektrycznych 
miernikami 
elektromechanicznymi 
i elektronicznymi 

EK10

Nie potrafi rozró�ni� i 
oceni� metod 
przetwarzania energii 
w technice według 
kryterium 
oddziaływania na 
�rodowisko naturalne 

Potrafi ogólnie opisa�
ró�ne metody 
przetwarzania energii 
w technice i ich wpływ 
na �rodowisko 
naturalne 

Potrafi oceni� ró�ne 
metody 
przetwarzania 
energii w technice 
według kryterium 
oddziaływania na 
�rodowisko 

Potrafi dokładnie 
opisa� ró�ne metody 
przetwarzania energii 
w technice i oceni�
wpływ ka�dej z nich 
na �rodowisko 
naturalne 



naturalne 

EK11

Nie ma dostatecznej 
�wiadomo�ci 
niebezpiecze�stw 
zwi�zanych z 
u�ytkowaniem energii 
elektrycznej, nie zna 
zasad bezpiecznego 
u�ytkowania urz�dze�
elektrycznych 

Ma �wiadomo��
niebezpiecze�stw 
zwi�zanych z 
u�ytkowaniem energii 
elektrycznej, zna 
ogólnie zasady 
bezpiecznego 
u�ytkowania urz�dze�
elektrycznych 

Ma pełn�
�wiadomo��
niebezpiecze�stw 
zwi�zanych z 
u�ytkowaniem 
energii elektrycznej, 
zna dobrze zasady 
bezpiecznego 
u�ytkowania 
urz�dze�
elektrycznych 

Potrafi sformułowa�
zasady bezpiecznego 
u�ytkowania energii 
elektrycznej na 
stanowisku pracy, 
bezpiecznie 
obsługiwa�
urz�dzenia 
elektryczne i 
ostrzega� innych 
przed 
niebezpiecze�stwem 

EK12

Nie ma �wiadomo�ci 
potrzeby i nie zna 
sposobów 
oszcz�dzania energii 
elektrycznej oraz 
przetwarzania energii 
odnawialnej w 
elektryczn�

Ma �wiadomo��
potrzeby i zna 
sposoby 
oszcz�dno�ci energii 
elektrycznej oraz 
przetwarzania energii 
odnawialnej w 
elektryczn�

Ma �wiadomo��
znaczenia 
oszcz�dno�ci 
energii elektrycznej, 
zwi�kszania 
sprawno�ci 
urz�dze� oraz 
przetwarzania 
energii odnawialnej 
w elektryczn�

Ma �wiadomo��
znaczenia i zna 
sposoby 
oszcz�dno�ci energii 
elektrycznej, 
zwi�kszania 
sprawno�ci urz�dze�
oraz przetwarzania 
energii odnawialnej w 
elektryczn�

Autor programu: dr in�. Marek Adamiec

Adres e-mail: m.adamiec@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Pojazdów Samochodowych

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Marek Adamiec, dr in�. Mieczysław Dziubi�ski



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Innowacje techniczne Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obieralny MBM 1 N 0 1 27-1_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: 1 Semestr: 1 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia   

Laboratorium 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu

C1 
Zdobycie wiedzy z zakresu innowacji oraz zagadnie� z ni� zwi�zanych, w szczególno�ci 
innowacji technicznych. Wskazanie zwi�zków mi�dzy innowacyjno�ci� a kreatywno�ci�, 
wynalazczo�ci�, patentami i badaniami naukowymi. 

C2 
Ukierunkowanie studentów na aktywno�� innowacyjn� oraz działalno�� w naukowych 
organizacjach studenckich (studenckie Koła Naukowe, inkubatory przedsi�biorczo�ci itp.). 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
Nie dotyczy  

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1

Student ma ogóln� wiedz� w zakresie zasad ergonomii oraz bezpiecze�stwa i higieny pracy, 
obowi�zuj�cych w przemy�le maszynowym, a tak�e wiedz� niezb�dn� do rozumienia 
pozatechnicznych uwarunkowa� działalno�ci in�ynierskiej, w tym aspektów historycznych 
rozwoju techniki 

EK 2 Student orientuje si� w obecnym stanie i trendach rozwojowych budowy maszyn 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 3
Student potrafi – przy formułowaniu i rozwi�zywaniu zada� obejmuj�cych konstruowanie 
maszyn i projektowanie ich technologii – dostrzega� ich aspekty pozatechniczne, w tym 
ochrony �rodowiska przyrodniczego, ekonomiczne i prawne 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 4 Student ma �wiadomo�� potrzeby my�lenia i działania w sposób przedsi�biorczy 

EK 5
Student rozumie potrzeb� ci�głego kształcenia si� , potrafi zach�ci� do kształcenia si� inne 
osoby  i zorganizowa� ich dokształcanie    

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin

W1 
Podstawowe poj�cia i definicje. Poj�cie innowacji. Innowacja jako proces. 
Innowacja jako rezultat. Cechy charakterystyczne innowacji. 

1 

W2 
Działalno�� innowacyjna. Innowacyjno�� i jej cechy charakterystyczne. 
Poziomy innowacyjno�ci. Absorpcja innowacji. 

2 

W3 

Wzorce innowacyjno�ci. Innowacyjno�� przez wyzwania. Innowacyjno��
przez wra�liwo��. Innowacyjno�� przez kreatywno��. Innowacyjno�� przez 
wymagania. Innowacyjno�� przez powi�zania. Innowacyjno�� przez 
synergi�. 

2 



W4 
Rodzaje innowacji. Innowacja produktowa. Innowacja procesowa. 
Innowacja organizacyjna. 

2 

W5 Innowacja techniczna. Rodzaje i przykłady. 1 

W6 Projekty innowacji – ich rodzaje i znaczenie.  1 

W7 
Model innowacji technologicznej. Warunki powodzenia innowacji. Cykl 
innowacyjny. Sposób transferu technologii. 

1 

W8 
Firma a otoczenie. Mikro otoczenie i makro otoczenie. Innowacje w 
małych i �rednich przedsi�biorstwach. 

1 

W9 Misja i strategia firmy a zagadnienia innowacyjno�ci. 1 

W10 Kultura kreatywna w działaniach innowacyjnych.  1 

W11 Inspiracje i 	ródła innowacyjno�ci. Innowacyjno�� a badania naukowe. 1 

W12 Innowacyjno�� a wynalazczo��. Innowacyjno�� a informatyzacja. 1 

W13 Innowacyjno�� przedsi�biorstw. Innowacyjno�� akademicka. 1 

W14 
Organizacja i zarz�dzanie procesami innowacyjno�ci. Programy 
wspierania innowacyjno�ci.  

1 

W15 
Problemy i bariery w rozwoju innowacyjno�ci . Polityka innowacyjna 
pa�stwa 

1 

18 

Narz�dzia dydaktyczne

1 
Wykład: wykład informacyjny (jako podstawowa z metod podaj�cych) uzupełniony 
metodami eksponuj�cymi oraz metodami programowymi z u�yciem komputera i technik 
multimedialnych. 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Wykład: krótkie testy na pocz�tku wybranych zaj�� wykładowych, w formie odpowiedzi ustnej.  

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Wykład: zaliczenie z ocen�; pisemny test z zakresu cało�ci tre�ci programowych 
przeprowadzonych wykładów 

P2 
Wykłada: opracowanie prezentacji multimedialnej na wybrany przez studenta temat o 
charakterze innowacji technicznej. 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

18 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

2 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

- 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

30 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Praca zbiorowa pod red. A. �ołnierskiego: Innowacyjno�� 2006. Stan innowacyjno�ci, metody 
wspierania, programy badawcze. Polska Agencja Rozwoju Przedsi�biorczo�ci. Wydawnictwo 
Marlex, Warszawa 2006. 

2 
Praca zbiorowa pod red. J. Guli�skiego i K. Zasiadłego: Innowacyjna przedsi�biorczo��
akademicka. 
wiatowe do�wiadczenia. Polska Agencja Rozwoju Przedsi�biorczo�ci. 
Wydawnictwo Edit, Otwock 2005. 

3 Praca zbiorowa pod red. K. Matusiaka: Innowacje i transfer technologii. Słownik poj��. Polska 



Agencja Rozwoju Przedsi�biorczo�ci. Wydawnictwo Edit, Otwock 2005. 

4 
Praca zbiorowa pod red. A. Sosnowskiej: Jak wdra�a� innowacje technologiczne w firmie. 
Poradnik dla przedsi�biorców. Polska Agencja Rozwoju Przedsi�biorczo�ci. Wydawnictwo Edit, 
Otwock 2005. 

5 
Jolly A.: Od pomysłu do zysku. Jak spieni��y� innowacyjno��. Wydawnictwo Helion, Gliwice 
2006. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W22 

(++) 
[C1, C2] [W1 ÷ W15] [1] [F1, P1] 

EK 2 
MBM1A_W24 

(+) 
[C1, C2] [W1 ÷ W15] [1] [F1, P1, P2] 

EK 3 
MBM1A_U26 

(++) 
[C1, C2] [W1 ÷ W15] [1] [F1, P1, P2] 

EK 4 
MBM1A_K05 

(+) 
[C1, C2] [W1 ÷ W15] [1] [F1, P1] 

EK 5 
MBM1A_K01 

(+) 
[C1, C2] [W1 ÷ W15] [1] [F1, P1] 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Student nie ma ogólnej 
wiedzy niezb�dnej do 
rozumienia 
pozatechnicznych 
uwarunkowa�
działalno�ci 
in�ynierskiej, w tym 
aspektów historycznych 
rozwoju 
techniki.

Student ma ogóln�
wiedz� niezb�dn� do 
rozumienia 
pozatechnicznych 
uwarunkowa�
działalno�ci 
in�ynierskiej, w tym 
aspektów 
historycznych rozwoju 
techniki.

Student ma ogóln�
wiedz� niezb�dn� do 
rozumienia 
pozatechnicznych 
uwarunkowa�
działalno�ci 
in�ynierskiej, potrafi 
wskaza� problemy 
powstaj�ce na styku 
nauki, techniki, 
ochrony przyrody itp. 

Student ma szerok�
wiedz� niezb�dn� do 
rozumienia 
pozatechnicznych 
uwarunkowa�
działalno�ci 
in�ynierskiej, potrafi 
wskaza� problemy 
powstaj�ce na styku 
nauki, techniki, ochrony 
przyrody i znale�� ich 
rozwi�zanie.

EK 2 

Student nie orientuje si�
w obecnym stanie i 
trendach rozwojowych 
budowy maszyn. 

Student słabo orientuje 
si� w obecnym stanie i 
trendach rozwojowych 
budowy maszyn. 

Student dobrze 
orientuje si� w 
obecnym stanie i 
trendach rozwojowych 
budowy maszyn. 

Student bardzo dobrze 
orientuje si� w obecnym 
stanie i trendach 
rozwojowych budowy 
maszyn, potrafi 
scharakteryzowa�
nowoczesne 
rozwi�zania 
konstrukcyjne i ich 
zalety. 

EK 3 

Student nie potrafi 
dostrzega� aspektów 
pozatechnicznych 
zagadnie� zwi�zanych z 
konstruowaniem 
maszyn, w tym ochrony 
�rodowiska 
przyrodniczego, 
ekonomicznych i 
prawnych.

Student potrafi 
dostrzega� aspekty 
pozatechniczne 
zagadnie� zwi�zanych 
z konstruowaniem 
maszyn, w tym 
ochrony �rodowiska 
przyrodniczego, 
ekonomiczne i prawne.

Student potrafi 
dostrzega� i rozumie 
wpływ aspektów 
pozatechnicznych 
zagadnie�
zwi�zanych z 
konstruowaniem 
maszyn, w tym 
ochrony �rodowiska 
przyrodniczego, 
ekonomicznych i 

Student potrafi 
dostrzega� i rozumie 
wpływ aspektów 
pozatechnicznych 
zagadnie� zwi�zanych 
z konstruowaniem 
maszyn, w tym ochrony 
�rodowiska 
przyrodniczego, 
ekonomicznych i 
prawnych; potrafi 



prawnych. dokona� analizy i 
wybra� optymalne 
rozwi�zanie 
konstrukcyjne.

EK 4 

Student nie ma 
�wiadomo�ci potrzeby 
my�lenia i działania w 
sposób przedsi�biorczy. 

Student ma 
�wiadomo�� potrzeby 
my�lenia i działania w 
sposób 
przedsi�biorczy. 

Student ma 
�wiadomo�� potrzeby 
my�lenia i działania w 
sposób 
przedsi�biorczy, zna i 
rozumie zagadnienia 
zwi�zane z rozwojem 
techniki. 

Student ma siln�
�wiadomo�� potrzeby 
my�lenia i działania w 
sposób przedsi�biorczy, 
zna i rozumie 
zagadnienia zwi�zane z 
rozwojem techniki, 
potrafi opracowa�
projekt cechuj�cy si�
innowacyjno�ci�. 

EK 5 

Student nie rozumie 
potrzeby ci�głego 
kształcenia si� , nie  
potrafi zach�ci� do 
kształcenia si� inne 
osoby  i zorganizowa�
ich dokształcania   

Student rozumie 
potrzeb� ci�głego 
kształcenia si�  

Student rozumie 
potrzeb� ci�głego 
kształcenia si�, potrafi 
zach�ci� do 
kształcenia si� inne 
osoby   

Student rozumie 
potrzeb� ci�głego 
kształcenia si�, potrafi 
zach�ci� do kształcenia 
si� inne osoby  i 
zorganizowa� ich 
dokształcanie    

Autor programu: dr in�. Tomasz Klepka 

Adres e-mail: t.klepka@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Procesów Polimerowych  

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Tomasz Klepka, dr in�. Tomasz Jachowicz 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Historia lotnictwa Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obieralny MBM 1 N 0 1 27-2_0

J�zyk wykładowy: polski

Rok: I Semestr: 1

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 18 

�wiczenia   

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z histori� lotnictwa, ze szczególnym uwzgl�dnieniem wkładu Polaków. 

C2 
Zapoznanie studentów z pionierami lotnictwa, przełomowymi konstrukcjami i najwa�niejszymi 
wydarzeniami lotniczymi. 

C3 Rozbudzenie zainteresowa� lotnictwem. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Potrafi posługiwa� si� wiedz� w zakresie historii na poziome podstawowym.   

Efekty kształcenia 
 W zakresie wiedzy: 

EK 1 Opisuje rozwój konstrukcji lotniczych na podstawie wiedzy z zakresu historii lotnictwa.  

 W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 2 Potrafi wymieni� najwa�niejsze wydarzenia lotnicze. 

EK 3 Potrafi wymieni� najwa�niejsze postacie i konstrukcje w lotnictwie.  

 W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 4 Potrafi sam pogł�bi� swoj� wiedz� na wybrany temat. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

Wprowadzenie. Pocz�tki lotnictwa - okres 
marze� i pomysłów (niemo�liwych do 
zrealizowania w ówczesnych czasach). Statki 
powietrzne l�ejsze od powietrza, 
najwcze�niejsze próby.    Legendarni 
pionierzy. Pocz�tki lotnictwa �wiatowego.  

2 

W2 

Maszyny ci��sze od powietrza. Pocz�tki 
lotnictwa w Polsce. Lotnictwo polskie w 
okresie mi�dzywojennym. Rozwój sportów 
lotniczego: samolotowy, balonowy, 
szybowcowy i spadochronowy.  

2 

 W3 
Lotnictwo polskie i �wiatowe podczas II wojny 
�wiatowej. Pierwsze samoloty odrzutowe. 

2 

W4 
Rozwój lotnictwa w okresie powojennym w 
Polsce i na �wiecie. Sławni polscy 
konstruktorzy i polskie maszyny lotnicze. 

2 



Wkład polskich naukowców, konstruktorów i 
pilotów w �wiatowy rozwój lotnictwa 
samolotowego i szybowcowego. 

W5 
Historia polskich �migłowców. 	migłowce 
produkowane w PZL 	widnik. 	migłowce 
produkowane na �wiecie. 

2 

W6 
Najwi�ksze katastrofy i wypadki lotnicze w 
Polsce i na �wiecie. Aktualny stan przemysłu 
lotniczego w Polsce i na �wiecie. 

2 

W7 
Lotnictwo ogólne. Samoloty my�liwskie. Udział 
lotnictwa w wojnach. Samoloty 
ponadd
wi�kowe. Historia lotów kosmicznych. 

2 

W8 

Lotnictwo pasa�erskie. Słynne samoloty 
pasa�erskie. Trendy w �wiatowym przemy�le 
lotniczym: nowoczesne technologie 
wytwarzania, badania i potencjał badawczy.  

2 

W9 Kolokwium zaliczeniowe 2 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład informacyjny z wykorzystaniem �rodków audiowizualnych.  

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Uzyskanie oceny z kolokwium zaliczeniowego. 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Student musi uzyska� ocen� pozytywn� z kolokwium na wykładzie.  

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

2 

Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

0 

Przygotowanie si� do zaj��, indywidualna praca 
studenta – ł�czna liczba godzin w semestrze 

30 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 Riccardo Nicocoli. Historia lotnictwa. Carta Blanca, 2007. 

2 
Simons David, Withington Thomas. Historia Lotnictwa. Od Pierwszych Dwupłatowców po 
Podbój Kosmosu. Wydawnictwo Parragon, 2007. 

3 Opracowanie zbiorowe. Historia lotnictwa w Polsce . Carta Blanca, 2011. 

4 Janusz Wojciechowski. Mi��nioloty. Wydawnictwo Skrzydlatej Polski, 1979. 

5 
Opracowanie zbiorowe. Najlepsze samoloty �wiata – relacje pilotów. Wydawnictwo Olesiejuk, 
2010. 

6 David Simon. Historia Lotnictwa , Wydawnictwo Withington, 1997.  

7 Jerzy Konieczny. Kronika lotnictwa polskiego 1241-1945, WKŁ, W-wa1984. 

8 Jerzy Konieczny. Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981, WKŁ, W-wa1984. 



Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W24 + 
MBM1A_K06 + 

C1, C2, C3 
W1-W9 

1 F1, P1 

EK 2 MBM1A_U01 + C1, C2 
W2, W3, W4-

W7, W8 
1 F1, P1 

EK 3 MBM1A_U01 + C1, C2 
W1-W4 

1 F1, P1 

EK 4 MBM1A_U05 + C3 
W7- W8 

1 F1, P1 

Formy oceny – szczegóły  

 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK1 

Nie potrafi nic 
powiedzie� na temat 
rozwoju konstrukcji 

lotniczych. 

Wymienia 
najwa�niejsze 

konstrukcje 
lotniczych. 

Wymienia 
najwa�niejsze 

konstrukcje 
lotniczych i potrafi je 

ogólnie 
scharakteryzowa�. 

Wymienia i analizuje 
rozwój konstrukcji 

lotniczych na 
przełomie wieków. 

EK 2 

Nie potrafi nic 
powiedzie� na temat 

najwa�niejszych 
wydarze� lotniczych. 

Zna podstawowe 
wydarzenia z historii 

lotnictwa. 

Zna wydarzenia z 
historii lotnictwa i 

potrafi omówi� kilka 
z nich. 

Zna wydarzenia z 
historii lotnictwa i 

potrafi omówi� wiele 
z nich. 

EK 3 

Nie potrafi nic 
powiedzie� o �adnej 
postaci lotniczej ani 
�adnej konstrukcji 

lotniczej. 

Potrafi wymieni�
kilka znanych 

postaci z historii 
lotnictwa 

Potrafi wymieni�
wiele znanych 

postaci z historii 
lotnictwa. 

Potrafi wymieni�
wiele znanych 

postaci z historii 
lotnictwa oraz zna 

kilka znanych 
konstrukcji 
lotniczych. 

EK 4 

Nie potrafi sam 
pogł�bi� swojej 
wiedzy na temat 

lotnictwa. 

Potrafi sam pogł�bi�
swoj� wiedz� na 
temat lotnictwa w 

okre�lonym 
zakresie. 

Potrafi sam pogł�bi�
swoj� wiedz� na 
temat lotnictwa w 

rozszerzonym 
zakresie. 

Potrafi sam pogł�bi�
swoj� wiedz� na 
temat lotnictwa 
rozszerzonym 

zakresie oraz zdoby�
nowe informacje na 
podstawie literatury. 

Autor programu: Dr in�. Krzysztof K�cik

Adres e-mail: k.kecik@pollub.pl

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Mechaniki Stosowanej 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Dr in�. Krzysztof K�cik, dr hab. in�. Andrzej Teter, prof. nadzw. PL,  
dr in�. Jarosław Latalski



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Historia techniki Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obieralny MBM 1 N 0 1 27-3_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: I Semestr: 1 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia   

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami techniki, rozwijanymi przez człowieka na 
przestrzeni dziejów 

C2 
Przygotowanie studentów do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i ich 
praktycznego zastosowania 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Brak 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Ma podstawow� wiedz� w zakresie in�ynierii materiałowej, obejmuj�c� w szczególno�ci 
materiały metalowe, polimerowe, kompozytowe i ceramiczne, stosowane do wytwarzania 
elementów maszyn oraz obróbk� ciepln� i cieplno-chemiczn� stopów metali. 

EK 2
Ma uporz�dkowan� wiedz� w zakresie kształtowania elementów maszyn metodami obróbki 
ubytkowej, obróbki plastycznej, przetwórstwa tworzyw polimerowych, odlewania oraz ł�czenia 
materiałów, z uwzgl�dnieniem dokładno�ci wykonania tych elementów i stanu ich powierzchni. 

EK 3 Orientuje si� w obecnym stanie i trendach rozwojowych budowy maszyn. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 4
Potrafi pozyska� informacje z literatury, baz danych i innych �ródeł, potrafi integrowa� i 
interpretowa� uzyskane informacje, a tak�e wyci�ga� wnioski oraz formułowa� opinie wraz z 
uzasadnieniem. 

EK 5 Ma umiej�tno�� samokształcenia, a tym samym podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 6
Ma �wiadomo�� pozatechnicznych skutków działalno�ci in�yniera mechanika, w tym jego 
wpływu na �rodowisko, co kształtuje du�e poczucie odpowiedzialno�ci za podejmowane 
decyzje. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Wprowadzenie: poj�cie techniki, dyscypliny zwi�zane z technik�, poj�cie 
historii, prezentacja tematów do realizacji, forma zaliczenia przedmiotu, 
kalendarium wa�niejszych wynalazków. 

1 

W2 
Energetyka: rodzaje energii, ujarzmione �ywioły (ogie	, energia spr��ysta, 
energia zwierz�ca, energia wiatrowa, energia wody, energia pary, energia 
elektryczna, energia słoneczna, energia j�drowa), historia zapałek, kierat, 

2 



wiatraki, koło wodne, maszyna parowa, silnik elektryczny, silnik Stirlinga, 
silnik spalinowy, silnik turboodrzutowy, baterie słoneczne. 

W 3 

Metalurgia: pocz�tki stosowania metali, epoka br�zu, epoka �elaza, 
dymarka, wielki piec, fryszerka, proces pudlarski, proces besemerowski, 
proces martenowski, tlenowy proces konwertorowy, elektrometalurgia 
stali, odlewanie stali, metalurgia w Polsce, metalurgia proszków. 

2 

W 4 

Techniki wytwarzania: odlewnictwo (historia, metody, kolos rodyjski, 
dzwon Zygmunta, Car Kołokoł, armaty z �eliwa), ku�nictwo (kucie 
swobodne i matrycowe, wytwarzanie monet, stal damasce	ska, stal 
japo	ska, młot nap�dzany kołem wodnym, młot parowy, prasy 
mechaniczne), walcownictwo (pocz�tki, walcarki w XVII i XVIII wieku, 
zastosowanie maszyny parowej, walcowanie pr�tów i kształtowników, 
walcowanie poprzeczne), obróbka skrawaniem (podstawowe metody, 
tokarki nap�dzane strun� i wielkim kołem, tokarka Leonarda da Vinci, 
wykorzystanie �ruby poci�gowej w tokarkach, kalendarium, historia 
wyoblania, szlifowanie – kalendarium, wiercenie – kalendarium, 
frezowanie – kalendarium), przetwórstwo tworzyw wielkocz�steczkowych 
(historia, celuloid, metody), poł�czenia mechaniczne (podział, historia 
nitowania, historia zgrzewania i spawania, historia poł�cze	 gwintowych). 

3 

W 5 

Pojazdy parowe: pierwsze konstrukcje (Cougnot’a, Murdocka, Trevithicka, 
Evansa), doro�ki parowe w Anglii, wehikuły na par� we Francji, 
samochody na par� w USA, parowozy, pierwsze linie kolejowe (Anglia, 
Francja i Niemcy), linie kolejowe w Polsce, historia kolei w Rosji, kolej 
przez Andy. 

1 

W 6 

Samochody: prekursorzy, pierwszy samochód benzynowy, silnik gazowy 
Otto, silnik Daimlera, Benz, Dunlop, Michelin, Diesel, pierwsze wy�cigi 
samochodowe, rajd Pekin – Pary�, rajd Nowy Jork – Pary�, pocz�tki w 
USA, Ford, wa�niejsze wydarzenia sprzed I wojny �wiatowej, I wojna, 
kalendarium wydarze	. 

1 

W 7 

Statki, łodzie i okr�ty: dłubanki, umiak, �agiel, statki egipskie, statki 
Fenicjan, statki greckie, statki Rzymian, statki Wikingów, holk, karawela, 
galeon, liniowce, fregaty wojenne, statki wielorybnicze, klipry, szkunery, 
parowce, pancerniki, lotniskowce, łodzie podwodne. 

2 

W 8 

Lotnictwo i kosmonautyka: statki powietrzne, latawce, pojazd powietrzny 
Leonarda da Vinci, balon, sterowiec, lotniarstwo, lataj�ce modele 
samolotów, pionierzy lotnictwa (bracia Wright, Langley, Bleriot), pierwszy 
odrzutowiec, osi�gni�cia przed pierwsz� wojn� �wiatow�, I wojna 
�wiatowa, samolot my�liwski, samolot bombowy, pocz�tki komunikacji 
powietrznej, przelot przez Atlantyk, polskie osi�gni�cia, samoloty II wojny 
�wiatowej, wybrane konstrukcje powojenne, spadochron (pierwsze 
projekty, rozwój w mi�dzywojniu, zastosowania obecne), �migłowiec 
(pierwsze modele, pierwsze loty, pierwszy wiatrakowiec, wybrane 
konstrukcje), rodzaje statków kosmicznych, rakieta, pierwszy sputnik, 
człowiek na orbicie, program Apollo, Polak w kosmosie, wahadłowiec, 
sonda kosmiczna. 

2 

W 9 

Bro	 strzelecka: łuk (budowa, pocz�tki, rodzaje), proca, gastrafetes, 
kusza (budowa, mechanizm spustowy, mechanizm napinaj�cy) proch, 
bro	 odprzodowa, pierwsza bron palna, zamek lontowy, zamek skałkowy, 
zamek kołowy, zamek kapiszonowy, lufa gwintowana, hakownica, 
arkebuz, muszkiet, karabin, garłacz, rewolwer wi�zkowy, bro	 odtylcowa i 
amunicja zespolona, karabin jednostrzałowy, karabin powtarzalny, karabin 
samopowtarzalny, rewolwer, pistolet, kartaczownica Gatlinga, karabin 
maszynowy Maxima, r�czny karabin maszynowy, pistolet maszynowy, 
karabin przeciwpancerny. 

2 

W 10 

Artyleria: definicja, machiny miotaj�ce, machiny neurobalistyczne i 
barobalistyczne, ogie	 grecki, ogie	 bizantyjski, pierwsze działa ogniowe, 
bombarda, działa XV wieku, mo�dzierz, pociski eksploduj�ce, artyleria 
okresu napoleo	skiego, działa odtylcowe, pociski do dział odtylcowych, 
działo dynamitowe, działa bezodrzutowe, wybrane konstrukcje. 

1 

W 11 Pojazdy bojowe: rydwan, wie�a obl��nicza, helopolis, taran, pluteje, 1 



wineje, testudo, sło	 bojowy, tabor wojskowy, czołg Leonarda da Vinci, 
poci�g pancerny, samochód pancerny, czołg (pocz�tki, rozwój w 
Niemczech, ZSRR i Polsce, wybrane konstrukcje), działo samobie�ne, 
transporter opancerzony, bojowy wóz piechoty. 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�
2 Biblioteka cyfrowa Politechniki Lubelskiej 

Sposoby oceny
Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie na ocen�

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

18 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

2 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

0 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

30 

… 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Z. Pater. Wybrane zagadnienia z historii techniki. Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2011 

2 B. Orłowski. Historia techniki polskiej. Wyd. PIB, Radom 2006 

3 Niezwykły �wiat techniki. Najciekawsze zabytki w Polsce. 
wiat Ksi��ki, Warszawa 2005 

4 W. Rychter. Dzieje samochodu. Wyd. Komunikacji i ł�czno�ci, Warszawa 1979 

5 A. Liebfeld. Ojcowie post�pu technicznego. PW „Wiedza powszechna”, Warszawa 1970 

6 A. Machalski. Od młota kamiennego do rakiety kosmicznej. Wyd. WNT, Warszawa 1963 

7 D. Parry. Niezwykła technika staro�ytno�ci. Wyd. Amber, Warszawa 2006 

8 B. Orłowski. Historia techniki polskiej. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2006 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W06 ++ C1, C2 W1, W2, W3 1, 2 P1 

EK 2 MBM1A_W12 ++ C1, C2 W1, W2, W4 1, 2 P1 

EK 3 MBM1A_W24 ++ C1, C2 
W5, W6, W7, 
W8, W9, W10, 

W11 
1, 2 P1 

EK 4 MBM1A_U01 ++ C1, C2 
W2, W3, W4, 
W5, W6, W7, 
W8, W9, W10, 

1, 2 P1 



W11 

EK 5 MBM1A_U05 + C1, C2 

W2, W3, W4, 
W5, W6, W7, 
W8, W9, W10, 

W11 

1, 2 P1 

EK 6 MBM1A_K02 +++ C1, C2 

W2, W3, W4, 
W5, W6, W7, 
W8, W9, W10, 

W11 

1, 2 P1 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie potrafi 
wymieni�
zagadnie�
zwi�zanych z 
histori� in�ynierii 
materiałowej  

Potrafi wymieni�
podstawowe 
zagadnienia 
zwi�zane z histori�
in�ynierii 
materiałowej 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
zagadnienia zwi�zane 
z histori� in�ynierii 
materiałowej 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
zagadnienia 
zwi�zane z histori�
in�ynierii 
materiałowej 

EK 2 

Nie potrafi 
wymieni�
zagadnie�
zwi�zanych z 
histori� technik 
wytwarzania  

Potrafi wymieni�
podstawowe 
zagadnienia 
zwi�zane z histori�
technik wytwarzania 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
zagadnienia zwi�zane 
z histori� technik 
wytwarzania 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
zagadnienia 
zwi�zane z histori�
technik wytwarzania 

EK 3 

Nie potrafi 
wymieni�
zagadnie�
zwi�zanych z 
histori� budowy 
maszyn  

Potrafi wymieni�
podstawowe 
zagadnienia 
zwi�zane z histori�
budowy maszyn 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
zagadnienia zwi�zane 
z histori� budowy 
maszyn 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
zagadnienia 
zwi�zane z histori�
budowy maszyn 

EK 4 

Nie potrafi 
pozyskiwa�
informacji z 
literatury, baz 
danych i innych 
�ródeł. 

Potrafi pozyskiwa�
informacje z 
literatury, baz danych 
i innych �ródeł. 

Potrafi pozyskiwa� i 
interpretowa�
informacje z literatury, 
baz danych i innych 
�ródeł. 

Potrafi pozyskiwa� i 
interpretowa�
informacje z 
literatury, baz danych 
i innych �ródeł oraz 
formułowa� opinie 
wraz z ich 
uzasadnieniem. 

EK 5 
Nie ma 
umiej�tno�ci 
samokształcenia. 

Ma w minimalnym 
zakresie umiej�tno��
samokształcenia. 

Ma umiej�tno��
samokształcenia w 
zakresie 
podstawowym. 

Ma umiej�tno��
samokształcenia w 
ka�dym temacie. 

EK 6 

Nie ma 
�wiadomo�ci 
pozatechnicznych 
skutków 
działalno�ci 
in�yniera 
mechanika. 

Ma podstawow�
�wiadomo��
pozatechnicznych 
skutków działalno�ci 
in�yniera mechanika. 

Ma podstawow�
�wiadomo��
pozatechnicznych 
skutków działalno�ci 
in�yniera mechanika 
oraz poczucie 
odpowiedzialno�ci za 
podejmowane 
decyzje. 

Ma rozwini�t�
�wiadomo��
pozatechnicznych 
skutków działalno�ci 
in�yniera mechanika 
oraz poczucie 
odpowiedzialno�ci za 
podejmowane 
decyzje. 

Autor programu: prof. dr hab. in�. Zbigniew Pater

Adres e-mail: wm.kkmitop@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

prof. dr hab. in�. Zbigniew Pater



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Mechanika Ogólna I Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 2 28-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: 1 Semestr: 2 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia  18 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 8 

Cel przedmiotu
C1 Zapoznanie studenta z prawami mechaniki klasycznej, teoretycznej i stosowanej 

C2 
Przygotowanie studenta do korzystania z narz�dzi in�ynierskich opartych na prawach 
mechaniki 

C3 Zapoznanie studenta z metodami oblicze� układów mechanicznych 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Znajomo�� praw i twierdze� matematycznych z algebry i trygonometrii 

Efekty kształcenia 
 W zakresie wiedzy: 

EK1 Student wyznacza reakcje w płaskich układach płaskich  

EK2 Student formułuje równania równowagi układów obci��onych siłami skupionymi 

EK3 Student wyznacza pr�dko�ci i przyspieszenia punktów układu mechanicznego 

EK4 Student stosuje prawa mechaniki w zagadnieniach technicznych  

 W zakresie umiej�tno�ci: 

EK5 Student rozwi�zuje zagadnienia równowagi płaskiego układu sił 

EK6 Student wyprowadza wnioski wynikaj�ce z zastosowania praw mechaniki 

EK7
Student klasyfikuje i rozwi�zuje zagadnienia zwi�zane z pr�dko�ciami i przyspieszeniami 
elementów maszyn 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Wprowadzenie i poj�cia podstawowe: siła, jednostki siły, modele ciał, 
punkt materialny, ciało doskonale sztywne. Zasady mechaniki Newtona, 
aksjomaty statyki. Wi�zy i ich reakcje. 

1 

W2 
Płaski zbie�ny układ sił. Warunki równowagi płaskiego układu sił 
zbie�nych, twierdzenie o trzech siłach. Tarcie i prawa tarcia. Moment siły 
wzgl�dem punktu. 

1 

W3 
Redukcja płaskiego dowolnego układu sił – moment główny, wektor 
główny.  

1 

W4 
Przestrzenny zbie�ny i dowolny układ sił. Wypadkowa przestrzennego 
zbie�nego układu sił; warunki równowagi.  

1 

W5 Warunki równowagi płaskiego dowolnego układu sił. Kratownice płaskie. 

W6 Tarcie i prawa tarcia, opór przy toczeniu 1 



W7 	rodek sił równoległych. 	rodek ci��ko�ci.. 1 

W8 
Ruch prostoliniowy punktu. Pr�dko�� i przyspieszenie w ruchu 
prostoliniowym. Ruch krzywoliniowy 

1 

W9 Szczególne przypadki ruchu punktu.  1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 
Wprowadzenie i poj�cia podstawowe: siła, jednostki siły, modele ciał, 
punkt materialny, ciało doskonale sztywne. Zasady mechaniki Newtona, 
aksjomaty statyki. Wi�zy i ich reakcje. 

2 

�W2 
Płaski zbie�ny układ sił. Warunki równowagi płaskiego układu sił 
zbie�nych, twierdzenie o trzech siłach. Tarcie i prawa tarcia. Moment siły 
wzgl�dem punktu. 

2 

�W3 
Redukcja płaskiego dowolnego układu sił – moment główny, wektor 
główny.  

2 

�W4 Przestrzenny zbie�ny i dowolny układ sił. Wypadkowa przestrzennego 
zbie�nego układu sił; warunki równowagi.  

2 

�W5 Warunki równowagi płaskiego dowolnego układu sił. Kratownice płaskie. 2 

�W6 Tarcie i prawa tarcia, opór przy toczeniu 2 

�W7 	rodek sił równoległych. 	rodek ci��ko�ci.. 2 

�W8 Ruch prostoliniowy punktu. Pr�dko�� i przyspieszenie w ruchu 
prostoliniowym. Ruch krzywoliniowy 

2 

�W9 Szczególne przypadki ruchu punktu. 2 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład prowadzony klasyczn� metod� na tablicy 

2 �wiczenia prowadzone klasyczn� metod�, zadania rozwi�zywane na tablicy 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Oceny zdobywane na �wiczeniach podczas odpowiedzi ustnej, rozwi�zywania zada� na tablicy 

F2 Oceny zdobywane na pisemnych kolokwiach/egzaminach 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Ocena podsumowuj�ca jest ocen� �redni� z ocen F1 i F2 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

27 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie konsultacji w odniesieniu – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

3 

Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

0 

Przygotowanie si� do zaj��, indywidualna praca 
studenta – ł�czna liczba godzin w semestrze 

70 

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 J. Leyko, Mechanika ogólna, tom I i II, PWN, Warszawa  

2 Z. Engel, J. Giergiel, Mechanika ogólna, tom I i II, PWN, Warszawa 

3 J. Leyko, J. Szmelter, Zbiór zada� z mechaniki ogólnej, tom II, PWN, Warszawa 

4 W. Mieszczerski, Zbiór zada� z mechaniki, PWN, Warszawa 



5 K. Szabelski, Zbiór zada� z drga� mechanicznych wyd. PL 

6 Z. Osi�ski, Teoria drga� PWN 

7 Kurnik W.: Wykłady z mechaniki, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 2000

8 Giergiel J., Uhl T.: Zbiór zada� z mechaniki ogólnej. PWN, Warszawa 1980

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W04 C1, C2, C3 
W1, W2,  
�W1, �W2 

1,2 F1, F2, P1 

EK 2 MBM1A _W04 C1, C2, C3 
W2 – W5 
�W2 – �W5 

1,2 F1, F2, P1

EK 3 
MBM1A _W04 

C1, C2, C3 
W6 – W13 
�W6 – �W13 

1,2 F1, F2, P1

EK 4 
MBM1A _W04 

C1, C2, C3 
W14 - W15 
�W14–�W15 

1,2 F1, F2, P1

EK 5 
MBM1A _W04 C1, C2, C3 W1 – W5 

�W1 – �W5 
1,2 F1, F2, P1

EK 6 
MBM1A _W04 C1, C2, C3 W2 – W15 

�W2 – �W15 
1,2 F1, F2, P1

EK 7 
MBM1A _W04 C1, C2, C3 W6 – W13 

�W6 – �W13 
1,2 F1, F2, P1

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie potrafi uwolni� od 
wi�zów prostych 
układów mech. 

Potrafi uwolni� od 
wi�zów proste 
układy mech. 

Potrafi uwolni� od 
wi�zów proste i 
zło�one ukł. mech. 

Potrafi uwolni� od 
wi�zów proste i 
zło�one ukł. mech. 
oraz je interpretowa�

EK 2 

Nie potrafi napisa�
równania równowagi 
sił prostych układów 
mech.

Potrafi napisa�
równania równowagi 
sił prostych układów 
mech.

Potrafi napisa�
równania równowagi 
sił prostych i 
zło�onych układów 
mech.

Potrafi napisa�
równania równowagi 
sił prostych i 
zło�onych układów 
mech. oraz wyci�ga�
z nich wnioski

EK 3 

Nie potrafi obliczy�
pr�dko�� punktu 
materialnego

Potrafi obliczy�
pr�dko�� punktu 
materialnego

Potrafi obliczy�
pr�dko�� i 
przyspieszenie 
punktu materialnego

Potrafi obliczy�
pr�dko�� i 
przyspieszenie 
punktu materialnego i 
bryły sztywnej

EK 4 

Nie potrafi rozwi�za�
prostego problemu 
technicznego

Potrafi rozwi�za�
prosty problem 
techniczny

Potrafi rozwi�za�
proste i zło�one 
problemy 
techniczne

Potrafi rozwi�za�
proste i zło�one 
problemy techniczne 
oraz dokona�
interpretacji wyników

EK 5 

Nie potrafi rozwi�za�
prostego zadania 
równowagi sił

Potrafi rozwi�za�
proste zadanie 
równowagi sił

Potrafi rozwi�za�
proste i zło�one 
zadanie równowagi 
sił

Potrafi rozwi�za�
proste i zło�one 
zadanie równowagi 
sił oraz dokona�
interpretacji wyników

EK 6 
Nie potrafi 
wnioskowa� na 
podstawie praw 

Potrafi wnioskowa�
na podstawie praw 
mechaniki

Potrafi wnioskowa�
na podstawie praw 
mechaniki w 

Potrafi wnioskowa�
na podstawie praw 
mechaniki w 



mechaniki odniesieniu do 
prostych problemów 
technicznych

odniesieniu do 
prostych i zło�onych 
problemów 
technicznych

EK 7 

Nie potrafi 
klasyfikowa�
problemu pr�dko�ci i 
przyspiesze� prostych 
elementów maszyn

Potrafi klasyfikowa�
problemu pr�dko�ci i 
przyspiesze�
prostych elementów 
maszyn

Potrafi klasyfikowa�
i zdefiniowa�
problem pr�dko�ci i 
przyspiesze�
prostych elementów 
maszyn

Potrafi klasyfikowa�, 
zdefiniowa� i 
rozwi�za� problem 
pr�dko�ci i 
przyspiesze�
prostych elementów 
maszyn

Autor programu: Waldemar Samodulski

Adres e-mail: w.samodulski@pollub.pl

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Mechaniki Stosowanej 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr hab. in�. J. Warmi�ski prof. PL, dr hab. G. Litak prof. PL, dr hab. in�. A. Teter 
prof. PL, dr in�. R. Rusinek, dr in�. J. Latalski, dr in�. S. Samborski, dr in�. K. 
K�cik, dr in�. M. Borowiec, dr in�. A. Mitura, mgr in�. M. Boche�ski,  
mgr in�. A. Weremczuk, in�. A. Królicki, in�. A. Piekarczyk, dr in�. T. Ka�mir



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Grafika In�ynierska II Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 2 29-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: I Semestr: 2 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia  - 

Laboratorium  - 

Projekt  18 

Liczba punktów ECTS: 3 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie z zasadami przedstawienia dowolnej bryły w postaci rysunku technicznego z 
przedstawieniem szczegółów geometrii wewn�trznej i naniesienia układu wymiarowego. 

C2 
Przygotowanie do sporz�dzania dokumentacji technicznej, zarówno na podstawie 
rzeczywistych obiektów, jak i rysunków zło�eniowych elementów maszyn i urz�dze�

 C3 
Zaznajomienie z zasadami korzystania z norm cz��ci zł�cznych i innych elementów 
znormalizowanych 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Wiadomo�ci i umiej�tno�ci nabyte podczas realizacji zada� dydaktycznych przedmiotu „Grafika 
in�ynierska cz. I” 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Zna  metody przedstawiania geometrii zewn�trznej i wewn�trznej bryły 

EK 2
Identyfikuje poł�czenia stałe i rozł�czne zapisane poprzez sformalizowane zasady rysunku 
technicznego 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 3
Potrafi stosowa� wszelkie zasady wymiarowania i opisu stanu powierzchni niezb�dne do 
wykonania dokumentacji technicznej 

EK 4
Rozpoznaje i klasyfikuje elementy wchodz�ce w skład maszyny lub urz�dzenia na podstawie 
rysunku zło�eniowego 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK5 
Rozumie potrzeb� ci�głego dokształcania i podwy�szania kompetencji zawodowych w zakresie 
nowoczesnych technik zwi�zanych z grafik� in�yniersk�. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Widok podstawowy, kompletny i cz��ciowy. Zastosowanie widoku pomocniczego i 
jego rodzaje. Widok cz�stkowy normalny i w zwi�kszonej podziałce.

1 

W2 
Wymiarowanie. Wymiarowanie typowych elementów geometrycznych: otworów 
walcowych i sto�kowych, zaokr�gle�, k�tów, �ci�� kraw�dzi, powierzchni kulistych

2 

 W3 

Przekroje. Zasady wykonywania przekrojów. Przekrój prosty. Przekrój połówkowy. 
Przekrój cz�stkowy, porównanie przekroju cz�stkowego z połówkowym. Przekrój 
poprzeczny, oznaczenie oraz umieszczenie na rysunku.  Przekrój stopniowy i 
łamany. Kład miejscowy. Rodzaje kładu przesuni�tego. Porównanie kładu z 
przekrojem poprzecznym 

2 

W4 Chropowato�� i stan  powierzchni. Symbole graficzne i ich znaczenie. Tolerancja 1 



wymiarów : rozkład odchyłek podstawowych oraz ich symbole literowe dla otworów i 
wałków. Zalecane warto�ci tolerancji wg normy ISO. Tolerowanie wymiarów 
swobodnych. 

W5 

Gwinty, wielowypusty i rowki pod wpusty. Wymiarowanie, dobór tolerancji oraz 
chropowato�ci powierzchni. Elementy charakterystyczne wałka maszynowego. 
Rodzaje czopów: pod pier�cienie uszczelniaj�ce, ło�yska, tuleje dystansowe i koła 
z�bate. Wymiarowanie, dobór tolerancji i chropowato�ci powierzchni. Nakiełki, 
rodzaje i oznaczanie na rysunku.  

2 

W6 
Poł�czenia zgrzewane i spawane. Zasady wykonywania rysunków zło�eniowych, 
zestawieniowych i wykonawczych 

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – projekt 

Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 Rzutowanie prostok�tne bryły. Rysunek płytki z symetrycznie wykonanymi 
elementami. 

2 

P2 Zastosowanie przekroju miejscowego  do wykonywania rysunku bryły posiadaj�cej 
otwory o osiach wichrowatych. Model bryłowy i 2D. 

3 

P3 Rysunek wykonawczy korpusu zł�czki hydraulicznej z naci�tym gwintem 
wewn�trznym i zewn�trznym. Podci�cia obróbkowe na powierzchniach. Model 
bryłowy i 2D. 

3 

P4 Rysunek wykonawczy wałka maszynowego. Zastosowanie przekroi lub kładów w 
celu ukazania rowków wpustowych. Opis nakiełków. Dobór podci�� obróbkowych. 
Dobór tolerancji i chropowato�ci powierzchni. 

4 

P5 Na podstawie rysunku  zło�eniowy siłownika lub zaworu, sporz�dzenie rysunków 
wykonawczych cz��ci składowych, dobór znormalizowanych elementów zł�cznych.  
Wykonanie modeli bryłowych oraz zło�enia. Rysunki wykonawcze cz��ci w module 
2D.  

6 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład multimedialny  

2 Projektowanie z wykorzystaniem programu Solid Edge 

3 Ekspozycja modeli 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

          Projektowanie 

F1 Ocena prac wykonywanych na zaj�ciach 

Ocena podsumowuj�ca 

Wykład 

P1 Zaliczenie na ocen� na podstawie kolokwium z cało�ci materiału 

Projektowanie 

P2 Ocena wynikowa z cz�stkowych ocen formuj�cych 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych  

27 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie konsultacji  

3 

Przygotowanie si� do kolokwium 
podsumowuj�cego wiedz� nabyta na wykładzie 

6 

Przygotowanie si� do zaj�� projektowych 12 

Samodzielna praca z programem Solid Edge - 
samouczki 

15 

Nabycie umiej�tno�ci posługiwania si� normami 2 

Wykonanie rysunków przeznaczonych do 
samodzielnego wykonania 

10 

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 



Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Dobrza�ski T.: Rysunek techniczny maszynowy. Warszawa WNT 2000 

2 
Bajkowski J.: Podstawy zapisu konstrukcji. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 2005. 

3 Nieoczym A.:  Grafika in�ynierska i podstawy projektowania. Wydawnictwo WSPiA, Lublin 2007�

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W09 

+++ C1, C2 
W1, W2, W3, 

P1-P4 
1, 2, 3 F1, P1, P2 

EK 2 

MBM1A_W09 
+++ 

MBM1A_U10 
++ 

C1, C2, C3
W5, W6,  
P1-P5 

1, 2, 3 F1, P1, P2

EK 3 
MBM1A_W09 

+++ C1, C2, C3
W2, W3, W4, 
W5, P1-P5 

1, 2, 3 F1, P1, P2

EK 4 
MBM1A_U10 

+++ 
C1, C2, C3

W3, W5, W6 
P2-P5 

1, 2, 3 F1, P1, P2

EK 5 

MBM1A_U25 
++ 

MBM1A_K01 
++ 

C1, C2 P1-P5 2, 3 F1, P1, P2

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie jest w stanie 
rozpocz�� wykonywania 
rysunku. 

Wykonuje rysunki lecz 
studentowi potrzebna 
jest pomoc w celu 
bie��cej eliminacji 
bł�dów 

Prawidłowo wykonuje 
rysunki, zna zasady 
wykonywania 
przekroi, stosuje 
uproszczenia 
rysunkowe.  

Prawidłowo wykonuje 
rysunki, zna zasady 
wykonywania przekroi, 
stosuje uproszczenia 
rysunkowe. Zna 
alternatywne sposoby 
prawidłowego 
wykonania danego 
rysunku 

EK 2 

Nie zna zasad 
przedstawiania poł�cze�
rozł�cznych i 
nierozł�cznych w 
rysunku technicznym. 

Wykonuje rysunki 
detali z 
powierzchniami 
zawieraj�cymi 
poł�czenia ale bez 
zachowania grubo�ci 
linii i szczegółów 
technologicznych 

Prawidłowo wykonuje 
rysunki detali z 
elementami ł�cznymi 
oraz  poł�czenia. 

Prawidłowo wykonuje 
rysunki detali z 
elementami ł�cznymi 
oraz  poł�czenia. 
Posiada wiedz� na 
temat zastosowa�
danych poł�cze� i 
technologii ich 
wykonania  

EK 3 

Brak podstawowej 
wiedzy i umiej�tno�ci 
niezb�dnych do 
zwymiarowania prostej 
bryły. 

Wymiarowanie bez 
grubych bł�dów, praca 
wymaga nadzoru i 
pomocy.  

Prawidłowe 
wymiarowanie, 
prawidłowe 
oznaczenia 
chropowato�ci i 
tolerancji wymiarów. 

Bezbł�dne 
wymiarowanie z 
zastosowaniem ró�nych 
baz, oznaczenia 
chropowato�ci oraz 
tolerancji wymiarów. 

EK 4 
Nie potrafi odczyta�

Trudno�ci z 
identyfikacj� zespołu, 

Prawidłowo odczytuje 
kształt detali 

Prawidłowo odczytuje 
rysunek zło�eniowy, na 



rysunku zło�eniowego. potrzebna pomoc w 
celu wyodr�bnienia 
poszczególnych 
cz��ci.  

wchodz�cych w skład 
zło�enia. Prawidłowo 
wykonuje rysunki 
detali. 

jego podstawie 
wykonuje rysunki 
wykonawcze detali. 
Charakteryzuje 
działanie zespołu. 

EK 5 

Brak podstawowej 
wiedzy nt. obsługi 
programu CAD, praca 
niesamodzielna. 

Prawidłowo wykonuje 
zadania podczas 
projektowania, ch�tny 
do udzielenia pomocy. 

Bardzo dobrze 
opanował program 
CAD, zna dodatkowe 
aplikacje 
niewykorzystywane 
podczas zaj��
projektowych 

Zna ró�ne systemy 
CAD, umie ich 
wykorzystywa� w 
praktyce in�ynierskiej, 
zaawansowany w pracy 
zespołowej. 

Autor programu: Dr in�. Aleksander Nieoczym 

Adres e-mail: a.nieoczym@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. P. Filipek, dr in�. Jakub Gajewski, mgr in�. Ł. Jedli�ski, dr in�. L. 
Krzywonos,  dr in�. Aleksander Nieoczym, dr in�. G. Poniewa�, dr in�. K. Pylak, 
dr in�. K.Schabowska, mgr in�. A. Wójcik, dr hab. in�. A. Zniszczy�ski 



Karta przedmiotu (sylabus) 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn 

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Podstawy Informatyki Kod przedmiotu 

Status przedmiotu:  MBM 1 N 0 2 30-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: I  Semestr: 2  

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia   

Laboratorium  18 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 3 

Cel przedmiotu

C1 
Pogł�bienie wiedzy i rozwijanie umiej�tno�ci informatycznych oraz numerycznych wyniesionych 
z poprzednich etapów edukacyjnych.

C2 
Zdobycie umiej�tno�ci i kompetencji opracowywania oraz wykorzystywania programów 
narz�dziowych oraz programowania proceduralnego i obiektowego do rozwi�zywania  zada�
technicznych 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Znajomo�� podstawowych zagadnie� z analizy matematycznej, logiki i algebry 

2 Umiej�tno�� obsługi komputera w stopniu podstawowym 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Ma podstawow� wiedz� w zakresie podstaw informatyki i technik informacyjno - 
komunikacyjnych 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK2
Potrafi pozyskiwa� informacje z literatury, baz danych i innych �ródeł, potrafi integrowa� i 
interpretowa� uzyskane informacje, tak	e wyci�ga� wnioski oraz formułowa� opinie wraz z 
uzasadnieniem. 

EK3
Potrafi przygotowa� dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu mechaniki i 
budowy maszyn. 

EK4
potrafi posługiwa� si� technikami informacyjno-komunikacyjnymi do realizacji zada� typowych 
dla in	yniera, posługiwa� si� przynajmniej jednym j�zykiem programowania oraz budowa� i 
stosowa� bazy danych 

EK5 Potrafi pracowa� indywidualnie i w zespole  

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK6
Ma poczucie odpowiedzialno�ci za wykonywan� prac�, potrafi podporz�dkowa� si� regułom 
pracy obowi�zuj�cym w zespole i ma �wiadomo�� odpowiedzialno�ci spoczywaj�cej na osobie 
posiadaj�cej tytuł in	yniera 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe 
Liczba 
godzin 

W1 

Metody i narz�dzia importowania danych ze �ródeł zewn�trznych, jako dane 
bazowe do przetwarzania przy u	yciu dost�pnego oprogramowania z 
elementami uwarunkowa� prawnych i moralnych dotycz�cych własno�ci 
intelektualnej.    

1 



W2 

Rozwi�zywanie funkcji matematycznych oraz równa� nieliniowych metodami 
numerycznymi w MS Excel i VBA. Rozwi�zywanie równa� kwadratowych i 3-
go stopnia przy pomocy narz�dzi Szukaj wyniku. Wykorzystanie dodatku 
Solver do analizy równa�. Ró	nice i podobie�stwa w dodatkach Solver oraz 
Szukaj wyniku. Rozwi�zywanie równa� za pomoc� iteracji Gaussa-Seidla. 
Metoda bisekcji. Algebra macierzy. Metody numeryczne wykorzystywane w 
operacjach całkowania 

1 

W3 

Równania ró	niczkowe w MS Excel. Rozwi�zywanie równa� ró	niczkowych 
metod� szeregów Taylora, metod� Eulera i metod� Rungego-Kutty. 
Wykorzystanie zaawansowanych funkcji MS Excel do modelowania układów 
mechaniki analitycznej i budowy maszyn 

1 

W4 

Kompilatory i j�zyki programowania. Programowanie obiektowe i 
proceduralne. Charakterystyka najbardziej popularnych j�zyków 
programowania – podobie�stwa i ró	nice. Wprowadzenie do Visual Basic. 
Zapoznanie z interfejsem programu Visual Studio 2005. Notacje w�gierskie 

1 

W5 
Sposób pisania kodów, deklaracje zmiennych. Typy danych: u	ywanie liczb, 
ci�gów znaków, dat i zmiennych logicznych. Wykorzystanie operacji 
matematycznych. 

1 

W6 
Tworzenie metod i instrukcje warunkowe. Sterowanie programem przy pomocy 
warunków: instrukcje If  i  Else, wyra	enia Select Case oraz stosowanie p�tli. 

1 

W7 
Struktury danych – korzystanie z tablic. Okna dialogowe. Tworzenie menu. 
Debugowanie i obsługa bł�dów. 

1 

W8 
Podstawy pracy z programem Mathcad, zmienne i funkcje. Obliczenia wektorowe i 
macierzowe. Wykresy dwu- i trójwymiarowe. Przetwarzanie symboliczne.

1 

W9 
Zagadnienia dotycz�ce modelowania i analizy układów z wykorzystaniem 
Mathcad.

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – laboratoria 

Tre�ci programowe 
Liczba 
godzin 

L1 

Podstawy obsługi Excela i VBA. Wykorzystanie informacji zawartych w sieci 
Internet oraz na innych no�nikach dotycz�cych oprogramowania, licencji i zasad 
u	ytkowania. Importowanie  danych do arkuszy ze �ródeł zewn�trznych. 
Sortowanie i tworzenie niestandardowych porz�dków sortowania. Tworzenie 
własnych filtrów wy�wietlania. Wykresy i diagramy. Korzystanie z tabel i wykresów 
przestawnych. 

2 

L2 
Rozwi�zywanie równa� i układów równa�. Wykorzystanie narz�dzia Szukaj 
wyniku oraz dodatku Solver. Wykorzystanie funkcji macierzowych do 
rozwi�zywania układów równa�. 

2 

L3 

Całkowanie i ró	niczkowanie. Obliczanie całek oznaczonych metod� jednej 
trzeciej Simpsona, metod� Monte Carlo oraz metod� trapezów. Rozwi�zywanie 
równa� ró	niczkowych przy zadanym warunku pocz�tkowym metod� Eulera oraz 
metod� Runge-Kutty. Modelowanie eksperymentów z mechaniki analitycznej 

2 

L4 
Elementy optymalizacji. Przybli	anie i szacowanie warto�ci za pomoc� regresji 
liniowej i wielomianowej. Obliczanie przedziałów ufno�ci. Analiza i predykcja 
ci�gów czasowych 

2 

L5 
Makropolecenia i VBA. Rejestrowanie i uruchamianie makr oraz tworzenie funkcji 
u	ytkownika. 

2 

L6 Definiowanie własnych formularzy i okien dialogowych 2 

L7 Praca z dodatkiem Analiza Danych 2 

L8 

Podstawy pracy z programem Mathcad (ekran roboczy, proste obliczenia), 
operatory, budowanie prostych wyra	e� algebraicznych, modyfikacja wyra	e�
algebraicznych, praca ze zmiennymi (definiowanie zmiennych lokalnych i 
globalnych, szacowanie warto�ci zmiennej, zmienne zakresowe, zmienne 
predefiniowane - pi, e itp.). 

2 

L9 

Przetwarzanie symboliczne. Sposoby wykonywania oblicze� symbolicznych. 
Upraszczanie i przekształcanie wyra	e� algebraicznych. Stosowanie 
wielokrotnych operacji symbolicznych. Zmiana wygl�du operacji symbolicznych, 
modyfikatory wyra	e� symbolicznych. Transformaty 

2 

Suma godzin: 18 



Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�  

2 Wykład problemowy 

3 �wiczenia laboratoryjne: rozwi�zywanie zada�, praca w grupach, analiza przypadków 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Ocena z testów sprawdzaj�cych przygotowanie do zaj��  
F2 Ocena za realizacj� zestawu zada� zwi�zanych z tematyk� laboratorium  

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
rednia z ocen otrzymanych za realizacj� poszczególnych grup tematycznych  

P2 Ocena z poziomu wiedzy teoretycznej  

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane w formie zaj��
dydaktycznych – ł�czna liczba godzin w semestrze] 

27 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane w formie np. 
konsultacji w odniesieniu – ł�czna liczba godzin w semestrze] 

3 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna liczba godzin w 
semestrze] 

45 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba godzin w semestrze] 

Suma 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 

Literatura podstawowa 
1 Smogur Z.: Excel w zastosowaniach in	ynieryjnych. Wyd. Helion, Gliwice 2008. 

2 Willis T., Newsome B.: Visual Basic 2005. Od podstaw.  Wyd. Helion, Gliwice 2006. 

  

Literatura uzupełniaj�ca
3 Meloni J.C.: PHP, MySQL i Apache dla ka	dego. Wyd. Helion, Gliwice 2007 

4 Motyka R.,  Rasała D.: Mathcad. Od oblicze� do programowania. Wyd. Helion 2012 

5 Pietraszek J. Mathcad. �wiczenia. Wyd. Helion, Gliwice 2002.

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci programowe 
Narz�dzia 

dydaktyczne
Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W07+ C1 W1, L1 1, 3 F1,F2,P2 

EK 2 MBM1A_U01+, C1, C2 

W1, W2.W3,W4, 
W5, W6,W7, W8, 

W9, L1, 
L2,L3,L4,L5,L6,L7, 

L8, L9,  

1,2,3 F1,F2,P2 

EK 3 MBM1A_U02+ C1,C2 

W2.W3,W4, W5, 
W6,W7, W8, W9, 

L1, L2, L3, L4, 
L5,L6,L7, L8, L9,  

1,2,3 F1, F2, P2 

EK 4 MBM1A_U11+ C1,C2 

W1,W2.W3,W4, 
W5, W6,W7, W8, 

W9, L1, L2, L3, L4, 
L5,L6,L7, L8, L9, 

1,2,3 F1, F2, P1, P2 



EK 5 MBM1A_U04+ C1, C2 
W1,W5,W12, L1, 

L2, L3, L4, 
L5,L6,L7, L8, L9 

1, 2, 3 F1, F2, P1, P2 

EK 6 MBM1A_K03+ C1, C2 

W2.W3,W4, W5, 
W6,W7, W8, W9, 

L1, L2, L3, L4, 
L5,L6,L7, L8, L9,  

1,2,3 F1, F2, P1 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie potrafi obsługiwa�
stacji roboczej  

Umie korzysta� z 
urz�dze�
zewn�trznych stacji 
roboczej  

Potrafi korzysta� z 
posiadanej wiedzy i 
umiej�tno�ci 
dotycz�cej 
technologii 
informatycznych w 
zakresie pracy 
zespołowej   

Umie pobra� dane 
zewn�trzne, i je zapisa�
oraz zna zasady 
korzystania z 
oprogramowania 
zale	no�ci od rodzaju 
licencji 

EK 2 
Nie potrafi korzysta� z 
zewn�trznych zasobów 
informacji  

Umie pobra� dane ze 
�ródeł zewn�trznych i 
zapisa� je w skazanej 
lokalizacji 

Umie pobra� dane  
oraz informacje ze 
�ródeł zewn�trznych 
i zapisa� oraz w jaki 
sposób je 
przetworzy� celem 
dalszej analizy  

Potrafi ł�czy�
informacje i dane o 
ró	nym charakterze do 
rozwi�zywania 
zło	onych problemów 
technicznych.  

EK 3 

Nie potrafi wykorzysta�
dost�pnego 
oprogramowania do 
rozwi�zywania 
problemów 
technicznych 

Potrafi opracowa�
dokumentacj�
techniczna przy 
wykorzystaniu 
narz�dzi 
informatycznych w 
stopniu 
podstawowym 

Potrafi wykorzysta�
zaawansowane 
narz�dzia 
informatyczne do 
wła�ciwej 
interpretacji 
problemów 
technicznych. 

Potrafi  przygotowa�
dokumentacj�
techniczn� korzystaj�c 
z ró	nych narz�dzi 
informatycznych w 
formie koncepcyjnej i 
wła�ciwie je uzasadni�  

EK 4  

Nie potrafi posługiwa�
si� 	adnym j�zykiem 
programowania i 
budowa� baz danych 

Potrafi budowa� baz�
danych przy u	yciu 
kreatora i 
programowa� na 
poziomie 
podstawowym  

Potrafi budowa�
relacyjne bazy 
danych i 
programowa�
aplikacje w stopniu 
zaawansowanym  

Potrafi w komunikacji 
posługiwa� si�
zró	nicowanymi 
technikami 
informatycznymi 
pozyskiwania i 
gromadzenia danych 
oraz przetwarzania ich 
przy u	yciu autorskich 
aplikacji  

EK 5 
Nie potrafi pracowa� w 
zespołach 

Potrafi pracowa�
jedynie samodzielnie 
lub w bardzo małych 
grupach 

Rozwi�zuje zadnia 
samodzielnie i w 
zespołach 
problemowych  

Rozwi�zuje zadania 
samodzielnie i w 
zespołach, w których 
przyjmuje funkcje 
kierownicze  

EK 6 

Nie poczuwa si� do 
rzetelnego wykonywania 
zada�  

Potrafi 
podporz�dkowa� si�
regułom pracy 
zespołowej   

Potrafi swoje działania 
prowadzi� w sposób 
odpowiedzialny za 
innych   

Zna i stosuje zasady 
etyki in	yniera w pracy 
zespołowej i 
indywidualnej  

    

Autor programu: dr Marek Błaszczak 

Adres e-mail: m.blaszczak@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Wydział Mechaniczny, Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr Marek Błaszczak, dr in�. Piotr Jaremek, dr in�. Tomasz Gorecki, dr in�. Jacek 
Domi�czuk, dr in�. Jarosław Zubrzycki,  mgr in�. Jakub Szabelski, dr in�. Piotr 
Penkała, mgr in�. Łukasz Wojciechowski, dr in�. Dariusz Wołos, prof. Dr hab. in�. 
Miron Czerniec 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Techniki i systemy pomiarowe Kod przedmiotu  

Status przedmiotu: Obowi�zkowy MBM 1 N 0 3 31-0_0 

J�zyk wykładowy: Polski

Rok: Pierwszy Semestr: Drugi

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba go-
dzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 9 

�wiczenia 9 

Laboratorium 18 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 5 

Cel przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z technikami i systemami pomiarowymi w budowie maszyn

C2 Przygotowanie studentów do projektowania procedur pomiarowych i wykonywania pomiarów 

C3 Przygotowanie studentów do analizy i interpretacji wyników pomiarów

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Z zakresu fizyki; identyfikuje i definiuje podstawowe wielko�ci fizyczne oraz zwi�zki mi�dzy tymi wielko-
�ciami  

2 
Z zakresu matematyki; definiuje podstawowe poj�cia geometryczne, trygonometryczne i statystyczne 
rozkładu Gausa i Studenta oraz rachunku pochodnych funkcji 

3 
Posiada podstawowe umiej�tno�ci wykorzystywania informatyki do gromadzenia, prezentacji i analizy 
danych  

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Wyja�nia system wielko�ci i wymiarów, opisuje zwi�zki mi�dzy wymiarami i odchyłkami 

EK 2 Opisuje i wyja�nia techniki i systemy pomiarów wielko�ci geometrycznych 

EK 3 Zna  metody pomiarów wielko�ci i odchyłek geometrycznych 

EK 4 Zna metody analizy i oceny dokładno�ci wyników pomiarów 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 5 Wybiera techniki i systemy pomiaru wielko�ci i odchyłek  geometrycznych, szacuje ich dokładno��

EK 6 Planuje procedury gromadzenia, prezentacji i analizy wyników pomiarów 

EK 7 Posługuje si� przyrz�dami i systemami pomiarowymi, ocenia ich stan i poprawno�� pomiarów 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 8 Zachowuje ostro�no�� i uczciwo�� opart� na faktach w formowaniu opinii i oceny, 

EK 9 Pracuje samodzielnie i w zespole,  wykazuje odpowiedzialno�� za powierzone zadania 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Podstawowe poj�cia metrologiczne, cechy geome-
tryczne. System wielko�ci i jednostek miar. System 
znormalizowanych tolerancji wymiarów.

2 

W2
Wzorce podstawowych jednostek miar, U�ytkowe 
wzorce długo�ci.

1 

W3 
Model pomiaru zdeterminowany, probabilistyczny,  
rozkład wyników, niepewno�� pomiaru.

2 

W4 Metody pomiaru, bł�dy metody. 1 



W5 
Techniki i metody pomiaru wymiaru, kształtu, nie-
równo�ci powierzchni.

1 

W6 
Strategia pomiarów. Podstawy statystycznej kontro-
li jako�ci.

1 

W7
Podstawy prawne metrologii, formy kontroli przy-
rz�dów pomiarowych

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 
Zwi�zki mi�dzy wielko�ciami, wymiar wielko�ci i 
jednostki pochodnej. 

1 

�W2 Wyznaczanie tolerancji i odchyłek wymiarowych. 2 

�W3
Podstawy analizy wymiarowej, metoda arytmetycz-
na, ró�niczki zupełnej. 

2 

�W4 Wyznaczanie dokładno�ci pomiaru, niepewno�ci. 1 

�W5 Projektowanie kart kontrolnych. 1 

�W6 Wyznaczanie dokładno�ci metod po�rednich. 2 

                                                            Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
Omówienie tematyki �wicze�, regulaminu, szkole-
nie BHP, opracowanie harmonogramu wykonywa-
nia �wicze�.

2 

L2 Komputerowe systemy pomiaru odchyłek wymiaru. 2 

L3 Komputerowe systemy pomiaru odchyłek kształtu 2 

L4 
Porównywanie niedokładno�ci metod pomiarów 
wielko�ci k�towych.

2 

L5 
Sprawdzanie i ocena wła�ciwo�ci metrologicznych 
uniwersalnych przyrz�dów pomiarowych

4 

L6 Pomiar �rednicy podziałowej gwintu metrycznego 2 

L7 
Techniki pomiaru odchyłek geometrycznych nie-
równo�ci powierzchni. 

2 

L8 
Odrabianie zaległych �wicze�, kolokwium cz�stko-
we,  wpisy ocen do indeksów

2 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – projekt 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 

Suma godzin:

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład problemowy, konwersatoryjny 

2 Analiza liczbowa problemu, rozwi�zywanie zada�

3 Analiza projektów do�wiadcze� i praktyczna ich realizacja w grupach 2÷3 osobowych 

4 Prezentacja sposobu wykonania trudniejszych zada�

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Aktywno�� na wykładzie i �wiczeniach konwersatoryjnych, wskazanie tre�ci zalecanych do powtórzenia 

F2 Obserwacja działa� w trakcie wykonywania do�wiadcze�, analiza i akceptacja wyników do�wiadcze�

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Rozwi�zanie pisemnego testu 

P2 Przyj�cie i ocena sprawozdania z wykonanego do�wiadczenia, kolokwium cz�stkowe 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
�rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywno-

�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

36 



[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

4 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna licz-
ba godzin w semestrze] 

36 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba go-
dzin w semestrze] 

49 

… 

Suma 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmio-
tu 

5 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Jakubiec W., Malinowski J.: Metrologia wielko�ci geometrycznych. WNT, (1999),

2 
Kujan K.:  Techniki, miernictwo i elementy systemów pomiarowych budowie maszyn. 
WPL, (2000),

3 
Kujan K.: Technika i systemy pomiarowe w budowie maszyn laboratorium. WPL, 
(2004),

4 Kujan K.: Tematyczne instrukcje stanowiskowe. LTiSP, Lublin (2011) 

5 
Adamczak S.: Pomiary geometryczne powierzchni. Zarysy kształtu, falisto�� i chropo-
wato��. WNT, W-wa (2008),

6 Iwasiewicz A. : Statystyczna kontrola jako�ci w toku produkcji, PWN, Warszawa (1985),

7 
Morecki A.: Miernictwo mechaniczne parametrów maszyn metodami elektrycznymi.
PWN, (1972),

8 Piotrowski J.: Podstawy metrologii. PWN, (1977),

Macierz efektów kształcenia 

Efekt kształ-
cenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 
efektów zdefi-
niowanych dla 

całego pro-
gramu (PEK) 

Cele przed-
miotu 

Tre�ci pro-
gramowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1AW08++ 
MBM1A W02+ 

[C1, C2] [W1,W2,CW1, L2] [1, 2, 3, 4] [F1,F2,P1,P2] 

EK 2 
MBM1AW08++ 
MBM1AW12+

[C1, C2] 
[W5, W6, CW4, 

L2, L3] 
[1, 2, 3, 4] [F1,F2,P1,P2]

EK 3 
MBM1AW08++ 
MBM1AW12+

[C2] [W5, W6,CW6, L3 [1, 2, 3, 4] [F1,F2,P1,P2]

EK 4
MBM1AW08++ 
MBM1AW01+

[C3]
[W3, W4,CW4, 

L4] 
[1, 2, 3, 4] [F1,F2,P1,P2]

EK 5
MBM1A U18++ 
MBM1AU19+ 

[C2, C3]
[W4, W6,CW6, 

L7] 
[1, 2, 3, 4] [F1,F2,P1,P2]

EK 6
MBM1A U03++ 
MBM1AU02+ 

[C2, C3] [W6, CW5, L2, L3] [1, 2, 3, 4] [F1,F2,P1,P2]

EK 7
MBM1A U18++ 
MBM1AU19+ 

[C2, C3]
[W6, W7,CW2, 

L6] 
[1, 2, 3, 4] [F1,F2,P1,P2]

EK 8
MBM1A U01++ 
MBM1AK04+ 

[C3] [ W7,CW3,  L5] [1, 4] [F1,F2,P1,P2]

EK 9
MBM1A U04++ 
MBM1AK03+ 

[C2] [L1÷ L8] [1, 3] [F1,F2,P1,P2]

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
[Nie potrafi wymieni� wiel-
ko�ci i rodzajów odchyłek] 

[Potrafi wymieni� wielko-
�ci i rodzaje odchyłek ] 

[Potrafi wymieni� i ogól-
nie scharakteryzowa�
zwi�zki pomi�dzy wiel-
ko�ciami i rodzajami 
odchyłek] 

[Potrafi wymieni� i wyczer-
puj�co scharakteryzowa�
zwi�zki pomi�dzy wielko-
�ciami i rodzajami odchy-
łek] 



EK 2 
[Nie potrafi wymieni� sys-
temów i technik pomiarów]

[Potrafi wymieni� podsta-
wowe systemy i techniki 
pomiarów]

[Potrafi wymieni� i ogól-
nie opisa� podstawowe 
systemy i techniki pomia-
rów]

[Potrafi wymieni� i wyczer-
puj�co scharakteryzowa�
podstawowe systemy i 
techniki pomiarów]

EK 3 
[Nie potrafi wymieni� metod 
pomiarów]

[Potrafi wymieni� metody 
pomiarów]

[Potrafi wymieni� i ogól-
nie scharakteryzowa�
metody pomiarów]

[Potrafi wymieni� i wyczer-
puj�co scharakteryzowa�
metody pomiarów]

EK 4 [Nie potrafi wymieni� metod 
oceny dokładno�ci pomia-
rów]

[Potrafi wymieni� metody 
oceny dokładno�ci pomia-
rów]

[Potrafi wymieni� i scha-
rakteryzowa� metody 
oceny dokładno�ci po-
miarów ]

[Potrafi wymieni� i wyczer-
puj�co scharakteryzowa�
metody analizy i oceny 
dokładno�ci pomiarów ]

EK 5 [Nie potrafi wybiera� metod  
i technik pomiarów]

[Potrafi wybiera� metody  
i techniki  pomiarów]

[Potrafi wybiera� opty-
malne metody  i techniki  
pomiarów]

[Potrafi wybiera� optymal-
ne metody  i techniki  
pomiarów oraz szacowa�
ich dokładno�ci]

EK 6 [Nie potrafi planowa� pro-
stych procedur gromadze-
nia wyników pomiarów]

[Potrafi planowa� proste 
procedury gromadzenia 
wyników pomiarów]

[Potrafi planowa� proste 
procedury gromadzenia i 
prezentacji wyników 
pomiarów]

[Potrafi planowa� procedu-
ry gromadzenia, prezenta-
cji i analizy wyników po-
miarów

EK 7 [Nie rozpoznaje przyczyn 
niezgodno�ci rezultatów 
pomiarów]

[Rozpoznaje przyczyny 
niezgodno�ci rezultatów 
pomiarów]

[Rozpoznaje i wyja�nia 
przyczyny niezgodno�ci 
rezultatów pomiarów]

[Rozpoznaje i wyczerpuj�-
co wyja�nia przyczyny 
niezgodno�ci rezultatów 
pomiarów]

EK 8 [Nie opiera si� na wynikach 
pomiarów przy formułowa-
niu wniosków]

[Opiera si� na wynikach 
pomiarów przy formuło-
waniu wniosków]

[Opieraj  si� na wynikach 
pomiarów przy formuło-
waniu wniosków d��y do 
obiektywno�ci oceny]

[Zachowuje ostro�no��
opieraj�c si� na wynikach 
pomiarów przy formułowa-
niu wniosków, weryfikuje 
obiektywno�� oceny]

EK 9 [Nie potrafi pracowa� sa-
modzielnie  wykazuje bier-
no�� w zespole]

[Potrafi pracowa� samo-
dzielnie  ale wykazuje 
bierno�� w zespole]

[Potrafi pracowa� samo-
dzielnie  i w  zespole]

[Potrafi pracowa� samo-
dzielnie, wykazuje ponad 
przeci�tn� aktywno�� w  
zespole]

Autor programu: dr in�. Krzysztof Kujan

Adres e-mail: k.kujan@pollub.pl 

Jednostka orga-
nizacyjna: 

Katedra Podstaw In�ynierii Produkcji

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Krzysztof Kujan, dr in�. El�bieta Jacniacka, dr Barbara Kamie�ska-
Krzowska, mgr in�. Mariusz Kłonica
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Karta (sylabus) przedmiotu Recykling  

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot:  Recykling Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 S 0 2 32-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: 1  Semestr: 2

 Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 9 godz. 

�wiczenia 

Laboratorium:    9 godz. 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów z recyklingiem jako metod� zagospodarowania (utylizacji) odpadów oraz 
aparatury i urz�dze� wycofanych z eksploatacji. [forma zaj��: wykład z wykorzystaniem 
multimediów] 

C2 
Przygotowanie studentów do doboru i praktycznego korzystania z współczesnych technik i 
technologii recyklingu  [forma zaj��: laboratorium] 

 C3 
Zapoznanie słuchaczy z recyklingiem jako metod� ochrony zasobów surowcowych i �rodowiska

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Znajomo�� podstawowych wła�ciwo�ci fizyko-chemicznych materiałów stosowanych w 
technice. 

2 
Wiedza na temat podstawowych zale�no�ci pomi�dzy działalno�ci� gospodarcz� człowieka a 
�rodowiskiem przyrodniczym.   

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Ma podstawow� wiedz� z zakresu procesów fizycznych i chemicznych  niezb�dn� do 
zrozumienia procesów wytwarzania, eksploatacji i recyklingu maszyn i materiałów   

EK 2
ma podstawow� wiedz� w zakresie in�ynierii materiałowej, obejmuj�c� w szczególno�ci 
wła�ciwo�ci recyklingowe materiałów metalowych,  polimerów i  kompozytów  stosowanych do 
wytwarzania  maszyn. 

EK3
Ma podstawow� wiedz� z zakresu podstaw organizacji systemów utylizacji i gospodarowania  
odpadami  i obiektami wycofanymi z eksploatacji.

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK4
Potrafi przygotowa� harmonogram  działa� zwi�zanych z problematyk� recyklingu maszyn i 
materiałów.  

EK5
Potrafi opracowa� dokumentacj� realizacji zadania recyklingu obiektu technicznego  oraz po 
zako�czeniu realizacji zadania przygotowa� pisemne  jak i ustne sprawozdanie z wyników jego 
realizacji.

EK6 Potrafi formułowa� i ocenia� zadania  zwi�zane z recyklingiem maszyn i materiałów korzystaj�c 
tak�e  z materiałów,  dokumentów i katalogów  opracowanych w j�zyku obcym. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK7
Rozumie konieczno�� uwzgl�dniania problematyki ochrony �rodowiska w działalno�ci 
in�ynierskiej.  

Tre�ci programowe przedmiotu 
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Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe 
Liczba 
godzin 

W1 
Wprowadzenie do wykładu – podstawowe definicje i poj�cia. 
Regulacje prawne Polskie i UE dotycz�ce recyklingu maszyn, 
urz�dze�, opakowa� i materiałów Warunki zaliczenia przedmiotu 

1 

W2
Recykling i jego miejsce w gospodarce Problematyka recyklingu na 
etapie projektowania, budowy, u�ytkowania  i kasacji obiektów 
technicznych 

1 

W3
Systemy organizacji obiegu zu�ytych maszyn, urz�dze� i 
materiałów w celu ich  wielokrotnego przetwarzania 1 

W4 
Recykling w maszyn i materiałów - organizacja procesu recyklingu 
maszyn i materiałów. 

1 

W5 Kolokwium I – pisemne – ocena formuj�ca  1 

W6
Recykling tworzyw sztucznych. Klasyfikacja tworzyw sztucznych ze 
wzgl�du na metody ich recyklingu. Metody i �rodki techniczne. 

1 

W7
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji – systemy i formy 
organizacji recyklingu. Metody i �rodki techniczne. 

1 

W8 
Zasady zrównowa�onego rozwoju a recykling urz�dze� i 
materiałów. Elementy ekologistyki.  Recykling jako  kompleksowa 
metoda ochrony �rodowiska naturalnego.  

1 

W9 Kolokwium II – ocena podsumowuj�ca. Podsumowanie wykładu. 1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – laboratoria 

Tre�ci programowe 
Liczba 
godzin 

L1 

Zaj�cia wprowadzaj�ce. Ogólne, wst�pne szkolenie BHP, 
omówienie tematyki i zasad zaliczenia przedmiotu 
Recykling odpadowych tworzyw sztucznych – badanie podatno�ci 
na recykling tworzyw sztucznych. 

3 

L2 
Badanie procesów rozdzielania zawiesin w procesach recyklingu 
metodami fizycznymi. 

3 

L3 Recykling odpadów celulozowych (papier, tektura)- badanie ich 
wła�ciwo�ci i wykorzystywanie odpadów papierowych. 

3 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład prowadzony z zastosowaniem metod audiowizualnych  

2 
Stanowiska laboratoryjne z wykorzystaniem technik komputerowych w badaniach i analizie 
wyników pomiarów. 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 
Kolokwium I  w połowie semestru którego wyniki b�d� ocen� stopnia opanowania przez 
studentów dotychczasowej wiedzy z poruszanej na wykładzie tematyki oraz wska�� kierunki 
ewentualnej modyfikacji tre�ci programowych realizowanych w dalszej cz��ci semestru.   

F2 
Wst�pne sprawdziany pisemne prowadzone przed ka�dymi �wiczeniami laboratoryjnymi 
b�d�ce ocen� stanu wiedzy studenta potrzebnej do realizacji �wicze� laboratoryjnych.  

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Ocena z kolokwium podsumowuj�cego - wykłady 

P2 �rednia ocena ze sprawdzianów dopuszczaj�cych do �wicze� laboratoryjnych – laboratoria 

 P3 �rednia ocena ze sprawozda� ze zrealizowanych �wicze� laboratoryjnych - laboratoria 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
�rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane w 
formie zaj�� dydaktycznych (wykład + laboratoria) – 
ł�czna liczba godzin w semestrze

18 
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Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane w 
formie konsultacji – ł�czna liczba godzin w semestrze

2 

Samodzielne przygotowanie si� do laboratorium – 
ł�czna liczba godzin w semestrze

12 

Samodzielne przygotowanie si� do kolokwiów  – ł�czna 
liczba godzin w semestrze

18 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
Literatura podstawowa 

1 
Bilitewski B. i in. : Podr�cznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. Wyd. Seidel-Przewecki, 
Warszawa, 2003 

2 �akowska H.: Recykling odpadów opakowaniowych. COB-RO, Warszawa 2005 

3 Osi	ski J., �ach P.: Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. WKŁ, Warszawa, 2009 

4 
Kije	ski J., Bł�dzki A.K., Jeziórska R.: Odzysk i recykling materiałów polimerowych. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011 

Literatura uzupełniaj�ca 

1 
Merkisz-Guranowska A. Recykling samochodów w Polsce. Wydawnictwo Instytutu Technologii 
Eksploatacji, Radom, 2007 

2 http://www.utylizacjaopon.pl/ 

3 http://www.recykl.pl/ 

4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628).  

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych dla 
całego programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób 
oceny 

EK 1 MBM1A_W03+ [C1, C2, C3] 
[W1- W9, L1-

L3] 
[1, 2,] [F1, P3, ] 

EK 2 MBM1A_W06+ [C1, C2] [W1-W9] [1,] [F1, P3] 

EK 3 MBM1A_UW19+++ [C1, C2] 
[W1- W4,W8, 

L1-L3] 
[2, ] [F2, P2,P3], 

EK4 MBM1A_U02+ [C1, C2] 
[W1 - W4 , 

L1-L3] 
[2,] [P1,P3] 

EK5 MBM1A_U03++ [C1, C2, C3] 
[W1- W4, W8, 

L1-L3] 
[1,2,] [P3] 

EK6 MBM1A_U06+ [C1, C2] [L1-L3] [2,] [P2] 

EK7 MBM1AK02 [C1, C3] [W1-W9] [1,] [P1, P3] 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie potrafi wymieni�
podstawowe 
procesy fizyczne  
i/lub chemiczne 
maj�ce 
zastosowanie w 
recyklingu maszyn i 
materiałów. 

Potrafi wymieni�
podstawowe procesy 
fizyczne  i/lub 
chemiczne maj�ce 
zastosowanie w 
recyklingu maszyn i 
materiałów. 

Potrafi wymieni� i 
scharakteryzowa�  
procesy fizyczne  i/lub 
chemiczne maj�ce 
zastosowanie we 
współczesnych 
operacjach  recyklingu 
maszyn i materiałów. 

Potrafi scharakteryzowa�  
procesy fizyczne  i/lub 
chemiczne oraz �rodki 
techniczne i organizacyjne 
pozwalaj�ce na ich 
optymalne zastosowanie w 
recyklingu maszyn i 
materiałów. 

EK 2 

Nie potrafi okre�li�
zwi�zków pomi�dzy 
wła�ciwo�ciami 
materiałów a 
mo�liwo�ciami ich 
recyklingu  

Potrafi wymieni�
podstawowe zale�no�ci 
pomi�dzy 
wła�ciwo�ciami 
materiałów a 
mo�liwo�ciami ich 

Potrafi wymieni�
zale�no�ci pomi�dzy 
wła�ciwo�ciami 
materiałów a 
mo�liwo�ciami ich 
recyklingu oraz poda�

Potrafi opisa� zale�no�ci 
pomi�dzy wła�ciwo�ciami 
materiałów a 
mo�liwo�ciami ich 
recyklingu oraz poda�
optymalne metody 
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recyklingu główne sposoby jego 
realizacji 

utylizacji tych materiałów. 

EK 3 

Nie zna 
podstawowych 
metod i systemów 
utylizacji urz�dze� i 
materiałów 

Potrafi wymieni� i 
scharakteryzowa�
proste systemy 
organizacji procesów 
utylizacji odpadów. 

Potrafi scharakteryzowa�
zasady funkcjonowania 
zło�onych systemów 
zagospodarowania 
odpadów 

Potrafi okre�li� warunki i 
zasady tworzenia 
systemów organizacji 
gospodarki odpadami oraz 
opisa� ich formy działania. 

EK4 

Nie potrafi 
zdefiniowa� poj�cia 
harmonogram pracy 
oraz celu jego 
sporz�dzania 

Potrafi okre�li�
znaczenie i cele dla 
których tworzone s�
harmonogramy 
realizacji zada�

Potrafi przedstawi�
harmonogram realizacji 
zadania dla 
pojedynczego 
pracownika lub obiektu. 

Potrafi sformułowa�
harmonogram i zwi�zane z 
nim działania 
umo�liwiaj�ce realizacj�
zadania in�ynierskiego 
zarówno w przypadku 
pracy zespołowej jak i 
indywidualnej 

EK5 

Nie potrafi 
zdefiniowa� poj�cia 
dokumentacji 
zadania oraz celu 
jej sporz�dzania 

Potrafi przygotowa�
dokumentacj� realizacji 
zadania recyklingu 
prostego obiektu 
technicznego oraz 
przygotowa� ogóln�
informacj� o jego 
realizacji. 

Potrafi przygotowa�
dokumentacj� realizacji 
zadania recyklingu 
dowolnego obiektu oraz 
kompletne sprawozdanie 
z jego realizacji 

Potrafi przygotowa�
dokumentacj� z realizacji 
zadania, jej przebieg oraz 
szczegółowe 
sprawozdania wraz z 
wynikaj�cymi z niego 
wnioskami, uwagami i 
zaleceniami. 

EK6 

Nie potrafi 
formułowa� i 
ocenia� zadania 
korzystaj�c z 
dokumentacji 
obcoj�zycznej.  

Potrafi formułowa� i  
proste zadania 
dotycz�ce recyklingu  
korzystaj�c z prostych 
informacji 
obcoj�zycznych. 

Potrafi formułowa� i 
ocenia� proste zadania 
dotycz�ce recyklingu  
korzystaj�c z prostych 
informacji 
obcoj�zycznych. 

Potrafi formułowa� i 
ocenia�  zadania 
dotycz�ce recyklingu  
korzystaj�c z informacji 
obcoj�zycznych. 

EK7 

Nie widzi potrzeby  
uwzgl�dnienia   
problematyki 
ochrony �rodowiska 
w działalno�ci 
in�ynierskiej. 

Potrafi tylko dla  
niektórych etapów 
„�ycia” ( powstawania, 
u�ytkowania i kasacji) 
wytworu technicznego 
okre�la� jego wpływ na 
�rodowisko. 

Potrafi scharakteryzowa�
wzajemne relacje 
pomi�dzy działalno�ci�
in�yniersk� a 
�rodowiskiem  

Potrafi scharakteryzowa�
oraz uwzgl�dni� w 
działalno�ci in�ynierskiej 
jej negatywnego wpływu 
na �rodowisko oraz  
zaproponowa� sposoby 
jego ograniczenia . 

Autor programu: prof. dr hab. in�. Henryk Komsta 
Adres e-mail: h.komsta@pollub.pl 
Jednostka 
organizacyjna: 

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Prof. dr hab. in�. Henryk Komsta, dr in�. Halina Marczak, dr in�. Barbara 
Sykut, dr in�. Konrad Kowalik 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Diagnostyka maszyn Kod przedmiotu  

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 2 33-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: 1 Semestr: 2 

Nazwa specjalno�ci: ---------------- 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 3 

Cel przedmiotu

C1 
Zdobycie wiedzy na temat najwa�niejszych problemów zwi�zanych z diagnozowaniem stanu 
technicznego wybranych komponentów konstrukcyjnych, układów funkcjonalnych ró�nych grup 
maszyn 

C2 
Ugruntowanie wiedzy wcze�niej zdobytej w zakresie technik pomiarowych oraz komputerowych 
systemów pomiarowych 

 C3 
Poznanie podstawowych metod badawczych oraz narz�dzi pomiarowych stosowanych 
w diagnostyce technicznej 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
 Wiedza 

1 
Podstawowa wiedza w zakresie matematyki, obejmuj�ca algebr�, analiz� matematyczn� i 
probabilistyk�

2 
Podstawowa wiedza w zakresie fizyki, niezb�dna do zrozumienia podstawowych zjawisk 
wyst�puj�cych w budowie maszyn 

3 Podstawowa wiedza w zakresie informatyki i technik pomiarowych 

 Umiej�tno�ci 

5 Potrafi wykorzysta� nabyt� wiedz�
6 Potrafi pozyskiwa� informacj� z literatury 

7 
Potrafi wykonywa� pomiary eksperymentalne wykorzystuj�c dost�pne metody i narz�dzia 
pomiarowe ło�ysk 

8 Umie analizowa� i ocenia� wyniki pomiarów i wyci�ga� z nich wnioski  

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Ma podstawow� wiedz� w zakresie technik pomiarowych oraz komputerowych systemów 
pomiarowych 

EK 2 Ma podstawow� wiedz� w zakresie metod oceny stanu technicznego maszyn 

EK 3 Ma podstawow� wiedz� w zakresie analizy danych eksploatacyjnych i pomiarowych 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 4 Potrafi przygotowa� tor pomiarowy i przeprowadzi� pomiary 

EK 5 Potrafi dobra� sposoby analizy danych 

EK 6 Potrafi oceni� jako�ciowo i ilo�ciowo uzyskane wyniki pomiarów  

EK 7 Potrafi formułowa� i rozwi�zywa� zadania diagnostyczne 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 8 Rozumie potrzeb� ci�głego kształcenia si�  

Tre�ci programowe przedmiotu 



Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin

W1 
Podstawowe poj�cia i cele diagnostyki technicznej. Cel bada�
diagnostycznych. 	ródła informacji diagnostycznej, kryteria 
doboru. Procesy degradacji eksploatacyjnej elementów maszyn. 

2 

W2 
Podstawy analizy sygnałów pomiarowych. Poj�cia podstawowe – 
definicje. Struktura układów pomiarowych. Ocena cech sygnałów. 

2 

W3 

Sygnały pomiarowe i ich parametry. Klasyfikacja sygnałów. 
Sygnały zdeterminowane i losowe. Poj�cie zmiennej losowej i jej 
cechy. Sygnały stacjonarne i ergodyczne. Estymacja cech sygnału 
losowego. 

2 

W4 

Podstawy przetwarzania sygnałów. Sygnały analogowe i 
dyskretne. Koncepcja cyfrowego przetwarzania sygnałów. 
Przetworniki analogowo-cyfrowe. Próbkowanie i kwantowanie. 
Twierdzenie o próbkowaniu.  

2 

W5 

Podstawy diagnostyki wibroakustycznej DWA. Ocena i 
prognozowanie stanu w DWA. Drania jako podstawowe 
ródło 
informacji diagnostycznej. Pomiary i kryteria oceny drga�. Analiza 
sygnałów wibroakustycznych. 

2 

W6 
Podstawy diagnostyki termicznej. Podstawy diagnostyki 
termicznej. Termiczne sygnały diagnostyczne. Aparatura i 
metodyka bada� termicznych. Podstawowe obszary zastosowa�. 

2 

W7 
Diagnostyka ło�ysk tocznych. Klasyfikacja uszkodze�, fazy 
degradacji stanu technicznego. Metody diagnozowania.  

2 

W8 
Diagnostyka przekładni z�batych, typowe uszkodzenia. 
Diagnostyka układów hydraulicznych – typowe uszkodzenia i 
niesprawno�ci. Diagnostyczne metody laboratoryjne i warsztatowe.  

2 

W9 

Modele diagnostyczne obiektów. Etapy budowy modelu. 
Identyfikacja obiektu i modele diagnostyczne. Eksperymenty 
diagnostyczne. Komputerowe wspomaganie diagnostyki maszyn. 
Prognozowanie stanów obiektów technicznych. 

2 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – laboratorium  

 Tre�ci programowe Liczba godzin

L1 
Diagnostyka akustyczna i drganiowa: Pomiar hałasu i drga�
emitowanego przez ró�ne przekładnie: z�bat�, ła�cuchow�, 
pasow�. 

2 

 L2 
Komputerowe wspomaganie diagnostyki. Akwizycja danych. 
Komputerowe programy wspomagaj�ce akwizycj� danych. 
Opracowanie programu komputerowego do akwizycji danych. 

2 

L3 
Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego toru pomiarowego do 
wibroakustycznej diagnostyki cz��ci maszyn (ło�yska, przekładnie 
z�bate). Wykonanie pomiarów, analiza wyników. 

2 

L4 
Diagnostyka termiczna maszyn. Wykonanie pomiarów termicznych 
ło�ysk lub przekładni. Interpretacja wyników pomiaru. 

3 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�
2 Zaj�cia laboratoryjne z wykorzystaniem diagnostycznych stanowisk badawczych 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 
Ocenia wyników pomiarów na poszczególnych zaj�ciach laboratoryjnych przedstawionych 
w postaci sprawozdania pisemnego. 

F2 Kolokwium z tre�ci prezentowanych na wykładach  

F3 Aktywno�� w czasie zaj�� �wiczeniowych 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
�rednia arytmetyczna z ocen ze sprawozda� (F1) uzupełniona mo�liwo�ci� podniesienia oceny 
o 0,5 na podstawie aktywno�ci w czasie zaj�� laboratoryjnych (F3) – laboratorium  



P2 
Ocena z kolokwium (F2) uzupełniona mo�liwo�ci� podniesienia oceny o 0,5 na podstawie 
aktywno�ci w czasie wykładów (F3) – wykład  

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
�rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie wykładów  

18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� laboratoryjnych   

9 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie konsultacji w odniesieniu do wykładów  

3 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie konsultacji w odniesieniu do 
laboratoriów  

3 

Przygotowanie si� do zaj�� laboratorium  6 

Opracowanie sprawozda� z laboratorium 18 

Przygotowanie si� do zaliczenia  18 

Suma 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
Literatura podstawowa 

1 Cempel C., Tomaszewski F.: Diagnostyka maszyn. NCNEM, Radom 1992 

2 
Morej J.: Drgania maszyn i diagnostyka ich stanu technicznego. Polskie Tow. Diagnostyki 
Technicznej, Warszawa 1994. 

3 Zieli�ski T.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKiŁ 2005. 

Literatura uzupełniaj�ca 

4 Basztura C.: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej. PWN, Warszawa 1996. 

5 �ółtowski B., �wik Z.: Leksykon diagnostyki technicznej. ART. Bydgoszcz 1996. 

6 Szabatin J.: Przetwarzanie sygnałów, 2003. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W08 

+++ 
C2 

W2, W4, W5, 
L1-L4 

1, 2 F1, F3, F3, P1 

EK 2 
MBM1A_W17 

+++ 
C1 

W1, W3, W6-
W9, L1-L4 

1, 2 F2, F3, P2 

EK 3 
MBM1A_W24 

++ 
C1, C2, C3 

W8, W9, L3, 
L4 

1, 2 F1, F3, P1, P2 

EK 4 
MBM1A_U01 

++ 
C1, C2, C3 W1, L1-L4 1, 2 

F1, F2, F3, 
P1, P2 

EK 5 
MBM1A_U19 

+++ 
C2, C3 

W4, W5,  
L2, L3 

1, 2 F1, F3, P1 

EK 6 
MBM1A_U18 

++ 
C1, C2, C3 W2, L1, L3, L4 1, 2 F1, F2, P1, P2 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie zna 
podstawowych 
informacji z technik i 

Zna podstawy 
technik 
pomiarowych i 

Zna i poprawnie 
wykorzystuje 
techniki pomiarowe 

Zna i swobodnie  
wykorzystuje techniki 
pomiarowe i 



komputerowych 
systemów 
pomiarowych  

cyfrowego 
przetwarzania 
sygnałów  

i komputerowe 
systemy pomiarowe 

komputerowe 
systemy pomiarowe 

EK 2 
Nie zna metod  
diagnozowania stanu 
technicznego maszyn  

Zna metody 
diagnozowania 
stanu technicznego 
maszyn, zna zasady 
analizy danych 

Zna metody 
diagnozowania 
stanu technicznego 
maszyn, zna i 
poprawnie stosuje 
metody analizy 
danych 

Zna dobrze metody 
diagnozowania stanu 
technicznego 
maszyn, zna i 
swobodnie stosuje 
metody analizy 
danych 

EK 3 

Nie zna aktualnego 
stanu ani tendencji 
rozwojowych w 
zakresie diagnostyki 
maszyn  

Zna ogólnie aktualne 
tendencje 
rozwojowe w 
zakresie diagnostyki 
maszyn 

Zna aktualny stan 
oraz tendencje 
rozwojowe w 
diagnostyce 
maszyn 

Zna aktualny stan 
oraz tendencje 
rozwojowe w 
diagnostyce maszyn 

EK 4 

Nie potrafi integrowa�
i interpretowa�
zebranych informacji 
ani formułowa�
wniosków 

Potrafi integrowa� i 
interpretowa�
zebrane informacje 
w zakresie 
podstawowym, umie 
wyci�ga� proste 
wnioski 

Potrafi integrowa� i 
interpretowa�
zebrane informacje, 
umie wyci�ga�
wnioski 

Potrafi integrowa� i 
interpretowa�
zebrane informacje, 
umie wyci�ga�
wnioski, umie 
formułowa� i 
uzasadnia� opinie 

EK 5 

Nie potrafi 
wykorzystywa� metod 
eksperymentalnych 
do diagnozowania 
maszyn 

Potrafi 
wykorzystywa�
metody  
eksperymentalne do 
diagnozowania 
maszyn, umie 
interpretowa�
uzyskane wyniki 

Potrafi dobrze 
wykorzystywa�
metody  
eksperymentalne do 
diagnozowania 
maszyn, umie 
interpretowa�
uzyskane wyniki 

Potrafi swobodnie 
wykorzystywa�
metody  
eksperymentalne do 
diagnozowania 
maszyn, umie 
interpretowa�
uzyskane wyniki 

EK 6 

Nie potrafi oceni�
stanu technicznego 
ani poprawno�ci 
wykonania elementów 
maszyn 

Potrafi ogólnie 
oceni� stan 
techniczny oraz 
poprawno��
wykonania 
elementów maszyn 

Potrafi prawidłowo 
oceni� stan 
techniczny oraz 
poprawno��
wykonania 
elementów maszyn 

Potrafi jako�ciowo i 
ilo�ciowo oceni� stan 
techniczny oraz 
poprawno��
wykonania 
elementów maszyn  

Autor programu: dr in�. Dariusz Piernikarski

Adres e-mail: d.piernikarski@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Dr in�. Dariusz Piernikarski 
Dr hab. in�. Jacek Hunicz  
Dr in�. Paweł Kordos  
mgr in�. Rafał Wrona  



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Obróbka plastyczna Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 2 34-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: I Semestr: 2 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z technologi� obróbki plastycznej metali 

C2 
Zapoznanie studentów z zastosowaniem obróbki plastycznej metali do kształtowania postaci, 
struktury i własno�ci produktów 

C3 Przygotowanie studentów do praktycznego stosowania wiedzy o obróbce plastycznej metali 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Ma wiedz� w zakresie fizyki ciała stałego niezb�dn� do zrozumienia podstawowych zjawisk 
fizycznych wyst�puj�cych w budowie maszyn 

2 
Ma podstawow� wiedz� w zakresie technik pomiarowych, obejmuj�c� w szczególno�ci metody i 
przyrz�dy pomiarowe stosowane w budowie maszyn 

3 
Potrafi wykorzysta� do formułowania i rozwi�zywania zada� z zakresu mechaniki i budowy 
maszyn metody analityczne oraz eksperymentalne, w tym pomiary, interpretowa� uzyskane 
wyniki i wyci�ga� wnioski 

Efekty kształcenia 

W zakresie wiedzy: 

EK 1
Ma uporz�dkowan� wiedz� w zakresie kształtowania elementów maszyn metodami obróbki 
plastycznej oraz zna podstawy teoretyczne obróbki plastycznej. 

EK 2 Orientuje si� w obecnym stanie i trendach rozwojowych budowy maszyn. 

EK 3
Orientuje si� w zakresie materiałów metalowych stosowanych do wytwarzania elementów 
maszyn sposobem obróbki plastycznej. 

EK 4
Ma ogóln� wiedz� w zakresie zasad bezpiecze�stwa i higieny pracy, obowi�zuj�cych w 
przemy�le maszynowym, a tak�e wiedz� niezb�dn� do rozumienia pozatechnicznych 
uwarunkowa� działalno�ci in�ynierskiej. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 5
Potrafi wskaza� metody kształtowania elementów maszyn, uwzgl�dniaj�c ich charakterystyk� i 
przeznaczenie. 

EK 6
Potrafi wskaza� narz�dzia i maszyny technologiczne, niezb�dne do wykonania typowych 
elementów maszyn sposobem obróbki plastycznej. 

EK 7
Potrafi dostrzega� aspekty pozatechniczne obróbki plastycznej, w tym ochrony �rodowiska 
przyrodniczego, ekonomiczne i prawne. 

EK 8
Potrafi przygotowa� dobrze udokumentowane opracowanie z zakresu podstawowych aspektów 
obróbki plastycznej stosowanej do budowy maszyn. 



W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 9

Ma �wiadomo�� społecznej roli in�yniera mechanika, rozumie potrzeb� formułowania i 
przekazywania, w sposób powszechnie zrozumiały, społecze�stwu informacji dotycz�cych 
osi�gni�� techniki i innych aspektów działalno�ci in�ynierskiej, pozatechnicznych skutków 
działalno�ci in�yniera mechanika oraz posiada umiej�tno�� posługiwania si� poj�ciami 
technicznymi. 

Tre�ci programowe przedmiotu 

Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

Podstawy obróbki plastycznej w tym mechanizm odkształce�
plastycznych i zjawiska towarzysz�ce odkształceniom plastycznym; 
podział procesów obróbki plastycznej; napr��enie uplastyczniaj�ce; 
miary odkształcenia plastycznego; tarcie w obróbce plastycznej. 

3 

W2 

Nagrzewanie metali do obróbki plastycznej, w tym zakres 
temperatury kształtowania; zjawiska towarzysz�ce procesowi 
nagrzewania i odkształceniom plastycznym w podwy�szonej 
temperaturze; urz�dzenia do nagrzewania materiału. 

1 

W3 
Ci�cie i wykrawanie w tym poj�cia podstawowe; fazy procesu ci�cia; 
siły i praca ci�cia; ci�cie za pomoc� przyrz�dów, urz�dze� i maszyn. 

1 

W4 
Kształtowanie przedmiotów o powierzchni nierozwijalnej w tym 
poj�cia podstawowe; procesy technologiczne; urz�dzenia 
produkcyjne tłoczni. 

1 

W5 

Gi�cie w tym poj�cia podstawowe; przebieg gi�cia; procesy 
technologiczne gi�cia; własno�ci wyrobów gi�tych; zakres 
stosowania technologii; urz�dzenia do produkcji kształtowników 
gi�tych. 

1 

W6 

Kucie swobodne, półswobodne i matrycowe w tym poj�cia 
podstawowe; zakres stosowania technologii i jej ograniczenia; 
podstawowe operacje i metody kucia; maszyny i urz�dzenia 
ku	nicze; narz�dzia i ich konstrukcja; wady wyrobów kutych. 

5 

W7 

Walcowanie ku	nicze w tym poj�cia podstawowe; metody 
walcowania ku	niczego; zakres stosowania technologii i jej 
ograniczenia; maszyny, urz�dzenia i narz�dzia oraz ich konstrukcja; 
wady wyrobów walcowanych. 

1 

W8 
Wyciskanie w tym poj�cia podstawowe; metody wyciskania; 
parametry siłowe wyciskania; zakres stosowania technologii i jej 
ograniczenia; wady wyrobów wyciskanych. 

1 

W9 
Nowe technologie kształtowania plastycznego w tym trendy rozwoju 
obróbki plastycznej; niekonwencjonalne metody; innowacje i ich 
wpływ na aspekty techniczne, ekologiczne i społeczne. 

4 

Suma godzin:
18 

Forma zaj�� – laboratoria 

Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
Zaj�cia wprowadzaj�ce w tym szkolenie BHP, omówienie zasad i 
sposobu realizacji zaj��. 

1 

L2 
Wykrawanie: wykonanie do�wiadczenia w zakresie wpływu luzu na 
przebieg procesu ci�cia; siły ci�cia; budowy i zasady działania 
urz�dze� i przyrz�dów. 

2 

L3 
Wytłaczanie: wykonanie do�wiadczenia w zakresie siły wytłaczania, 
zjawisk ograniczaj�cych wytłaczanie, wpływu podstawowych 
parametrów na przebieg procesu. 

2 

L4 
Wyciskanie: wykonanie do�wiadczenia w zakresie przebiegu procesu 
wyciskania, siły wyciskania, wpływu podstawowych parametrów na 
przebieg procesu. 

2 

L5 
Kucie matrycowe: wykonanie do�wiadczenia w zakresie porównania 
metod kucia, siły kucia, wpływu podstawowych parametrów na 
przebieg procesu. 

1 



L6 

Niekonwencjonalne metody obróbki plastycznej: wykonanie 
do�wiadczenia w zakresie porównania metod, wpływu podstawowych 
parametrów na przebieg procesu; oceny wybranych aspektów 
ekonomicznych, ekologicznych lub społecznych. 

1 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne

1 Wykład z prezentacj� multimedialn�. 

2 Wykonanie do�wiadcze� i sprawozda�. 

3 Zaplecze aparaturowe laboratorium. 

Sposoby oceny

Ocena formuj�ca 

F1 Sprawdzenie wiedzy i stopnia rozumienia zagadnienia. 

F2 Sprawdzenie stopnia opanowania praktycznego wykorzystania wiedzy. 

F3 Ocena zaanga�owania w realizacji �wicze� laboratoryjnych. 

F4 Ocena jako�ci wykonania i zakresu merytorycznego sprawozdania.

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Egzamin pisemny tekstowy 

P2 Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cz�stkowych za sprawozdania i sprawdziany 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

27 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

3 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

39 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

31 

… 

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Erbel S., Kuczy�ski K., Olejnik L. Technologia obróbki plastycznej. Laboratorium. Warszawa 
2003: Wyd. Politechniki Warszawskiej 

2 Erbel A., Kuczy�ski K., Marciniak Z. Obróbka plastyczna. Warszawawa 1981: PWN 

3 
Golatowski T. Projektowanie procesów tłoczenia i tłoczników. Warszawa 1991: Wyd. Politechniki 
Warszawskiej 

4 Pater Z. Walcowanie poprzeczno-klinowe. Lublin 2009: Wyd. Politechniki Lubelskiej 

5 
Pater Z., Samołyk G. Podstawy teorii i analizy obróbki plastycznej metali. Lublin 2011: Wyd. 
Politechniki Lubelskiej 

6 Wasiunyk P. Teoria kucia i prasowania. Warszawa 1981: PWN 

7 Wasiunyk P.. Kucie matrycowe. Warszawa 1987: WNT 

8 Wero�ski W. i in.: Obróbka plastyczna. Technologia. Lublin 1991: Wyd. Politechniki Lubelskiej 

Macierz efektów kształcenia 



Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W12 ++ 
MBM1A_W13 ++ 
MBM1A_W14 ++ 

C1 
W3, W4, W5, 
W6, W7, W8, 

W9 
1 F1, P1 

EK 2 MBM1A_W24 + C1, C3 W9, L9 1, 2, 3 F1, P2 

EK 3 MBM1A_W06 ++ C2 W1, W2 1 F1, P1 

EK 4 MBM1A_W22 ++ C3 W9, L1 1, 2 F1 

EK 5 MBM1A_U14 ++ C1, C3 L2, L3, L4, L5 2, 3 F2, F3, F4, P2 

EK 6 
MBM1A_U13 ++ 
MBM1A_U16 ++ 

C1, C2, C3 
W3, W4, W5, 
W6, W7, W8 

1 F1, P1 

EK 7 MBM1A_U26 ++ C3 W9, L6 1, 2 F1, P1, P2 

EK 8 MBM1A_U02 ++ C3 
L2, L3, L4, L5, 

L6 
2, 3 F4 

EK 9 
MBM1A_K02 ++ 

MBM1A_K06 +++ 
C1, C2, C3 W9, L1, L6 1, 2 F1, F3, P2 

Formy oceny – szczegóły  

 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie potrafi wymieni�
poj�� podstawowych 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
metody obróbki 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
metody obróbki i 
zakres ich 
stosowania 

EK 2 
Nie potrafi wymieni�
nowatorskich metod 
obróbki 

Potrafi wymieni�
nowatorskie metody 
obróbki 

Potrafi wymieni�
nowatorskie metody 
obróbki i je 
scharakteryzowa�  

Potrafi wymieni�
nowatorskie metody 
obróbki i 
szczegółowo je 
scharakteryzowa�

EK 3 
Nie potrafi wymieni�
poj�� podstawowych 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe i 
szczegółowo je 
scharakteryzowa�

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe i 
szczegółowo je 
scharakteryzowa�
podaj�c przykłady

EK 4 
Nie potrafi wymieni�
poj�� podstawowych 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe i 
je scharakteryzowa�

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe i 
je szczegółowo 
scharakteryzowa�

EK 5 

Nie potrafi wskaza�
wła�ciwej metody 
obróbki 

Potrafi wskaza�
wła�ciw� metod�
obróbki ale bez 
zrozumienia 

Potrafi wskaza�
wła�ciw� metod�
obróbki i poda�
uzasadnienie 

Potrafi wskaza�
wła�ciw� metod�
obróbki oraz 
wyczerpuj�co 
uzasadni� wybór 

EK 6 

Nie potrafi dobra�
narz�dzi i maszyny 
technologicznej 

Potrafi dobra�
maszyn�
technologiczn�

Potrafi dobra�
narz�dzia i maszyn�
technologiczn�  

Potrafi dobra�
narz�dzia, 
odpowiedni materiał i 
maszyn�
technologiczn�

EK 7 Nie potrafi dostrzec Potrafi dostrzec Potrafi dostrzec Potrafi dostrzec 



aspektów 
pozatechnicznych 

aspekty 
pozatechniczne 

aspekty 
pozatechniczne i 
poda� ich znaczenie 

aspekty 
pozatechniczne, 
poda� ich znaczenie 
oraz oszacowa� ich 
efekty 

EK 8 

Nie potrafi opracowa�
sprawozdania 

Potrafi opracowa�
sprawozdanie w 
najprostszy sposób 

Potrafi opracowa�
sprawozdanie 
poprawne oraz 
sformułowa� wnioski 

Potrafi opracowa�
sprawozdanie, 
opracowa� wyniki w 
sposób efektywny 
oraz sformułowa�
utylitarne wnioski 

EK 9 

Nie ma �wiadomo�ci 
społecznej roli 
in�yniera 

Ma w minimalnym 
zakresie �wiadomo��
społecznej roli 
in�yniera  

Rozumie znaczenie 
społecznej roli 
in�yniera 

Rozumie znaczenie 
społecznej roli 
in�yniera i wykazuje 
umiej�tno�� jej 
pełnienia 

Autor programu: dr in�. Grzegorz Samołyk

Adres e-mail: wm.kkmitop@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Grzegorz Samołyk, prof. dr hab. in�. Zbigniew Pater, dr hab. in�. Andrzej 
Gontarz, dr in�. Jarosław Bartnicki, dr in�. Arkadiusz Tofil, dr in�. Janusz 
Tomczak, mgr in�. Tomasz Bulzak



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn 

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: równania ró�niczkowe Kod przedmiotu  

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 3 35-0_0 

J�zyk wykładowy: polski 

Rok: II Semestr: 3 

 Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia  9 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu 

C1 Zapoznanie studentów z podstawami równa� ró�niczkowych. 

C2 
Zaznajomienie studentów z mo�liwo�ciami zastosowa� równa� ró�niczkowych w mechanice i w 
technice. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji 

1 Zakres wiadomo�ci i umiej�tno�ci z Matematyki I i II.

Efekty kształcenia   

W zakresie wiedzy student: 

EK 1 zna podstawowe typy i metody rozwi�zywania równa� ró�niczkowych zwyczajnych. 

EK 2 zna podstawowe typy i metody rozwi�zywania układów równa� ró�niczkowych zwyczajnych. 

EK 3 zna podstawowe typy i metody rozwi�zywania równa� ró�niczkowych cz�stkowych. 

W zakresie umiej�tno�ci student: 

EK 4 potrafi wyznaczy� rozwi�zania równa� i układów równa� ró�niczkowych. 

EK 5
potrafi zastosowa� równania i układy równa� ró�niczkowych do rozwi�zywania problemów w 
mechanice i technice 

W zakresie kompetencji społecznych student: 

EK 6 posiada umiej�tno�� samokształcenia si�  

EK 7 rozumie potrzeb� ci�głego dokształcania si� i podnoszenia swoich kompetencji  

Tre�ci programowe przedmiotu 

Forma zaj�� – wykłady  

Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 Wybrane typy równa� ró�niczkowych 
zwyczajnych rz�du pierwszego: rozdzielonych 
zmiennych, zupełne,  
liniowe, Bernoulliego  

2 

W2 Wybrane typy równa� ró�niczkowych 
zwyczajnych rz�du drugiego sprowadzanych 
do równa� rz�du pierwszego.  

1 

W3 Równania ró�niczkowe zwyczajne wy�szego 
rz�du jednorodnych o stałych 
współczynnikach. 

1 

W4 Równania ró�niczkowe zwyczajne wy�szego 
rz�du niejednorodnych o stałych 
współczynnikach. 

1 

W5 Układy równa� ró�niczkowych zwyczajnych 
rz�du pierwszego. 

1 

W6 Metody operatorowe rozwi�zywania równa�
ró�niczkowych zwyczajnych. 

1 



W7 Wybrane równania ró�niczkowe cz�stkowe 
pierwszego i drugiego rz�du. 

1 

W8 Numeryczne rozwi�zywanie równa� i układów 
równa� ró�niczkowych zwyczajnych. 

1 

Suma godzin: 15 

Forma zaj�� – �wiczenia  

Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 Wybrane typy równa� ró�niczkowych 
zwyczajnych rz�du pierwszego: rozdzielonych 
zmiennych, zupełne,  
liniowe, Bernoulliego  

2 

�W2 Wybrane typy równa� ró�niczkowych 
zwyczajnych rz�du drugiego sprowadzanych 
do równa� rz�du pierwszego.  

1 

�W3 Równania ró�niczkowe zwyczajne wy�szego 
rz�du jednorodnych o stałych 
współczynnikach. 

1 

�W4 Równania ró�niczkowe zwyczajne wy�szego 
rz�du niejednorodnych o stałych 
współczynnikach. 

1 

�W5 Układy równa� ró�niczkowych zwyczajnych 
rz�du pierwszego. 

1 

�W6 Metoda operatorowa rozwi�zywania równa�
ró�niczkowych zwyczajnych. 

1 

�W7 Wybrane równania ró�niczkowe cz�stkowe 
pierwszego i drugiego rz�du. 

2 

Suma godzin: 15 

Narz�dzia dydaktyczne 

1 Wykład z prezentacj� multimedialn�. 

2 �wiczenia audytoryjne, rozwi�zywanie zada�. 

Sposoby oceny 

Ocena formuj�ca 

F1 odpowiedzi ustne 

F2 krótkie sprawdziany pisemne 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 2 kolokwia pisemne – rozwi�zywanie zada�

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 	rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

18 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

2 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

30 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN 2006. 

2 
Gewert M., Skoczylas Z.: Równania ró�niczkowe zwyczajne. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 
2004. 

3 K�cki E., Siewierski L.: Wybrane zagadnienia z matematyki wy�szej. PWN 1979.  



Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W01+,
MBM1A_U01+ 

C1, C2 
W1-W4,W6 
�W1-4,6 

1, 2 
F1, F2, P1 

EK 2 
MBM1A_W01+,
MBM1A_U01+ 

C1, C2 
W5-W6 
�W5-�W6 

1, 2 
F1, F2, P1 

EK 3 
MBM1A_W01+,
MBM1A_U01+ 

C1, C2 W7, �W7 
1, 2 

F1, F2, P1 

EK 4 
MBM1A_U01+,
MBM1A_U07+ 

C1, C2 
W1-W6 
�W1-�W6 

1, 2 
F1, F2, P1 

EK 5 
MBM1A_U01+,
MBM1A_U07+ 

C1, C2 W1-W6 
�W1-�W6 

1, 2 
F1, F2, P1 

EK 6 
MBM1A_K01+, 
MBM1A_U05+ 

C1, C2 W4, W6, W7 
�W6, �W7 

1, 2 
F1, F2 

EK 7 
MBM1A_K01+, 
MBM1A_U05+ 

C1, C2 W4, W6, W7 
�W6, �W7 

1, 2 
F1, F2 

Formy oceny – szczegóły  

 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie zna równa�
ró�niczkowych 
zwyczajnych 

Zna tylko najprostsze 
typy równa�

ró�niczkowych 
zwyczajnych 

Zna wszystkie typów 
równa�

ró�niczkowych 
zwyczajnych 

Potrafi tworzy�
modele 

matematyczne przy 
pomocy równa�
ró�niczkowych 
zwyczajnych 

EK 2 

Nie zna układów 
równa�

ró�niczkowych 
zwyczajnych 

Zna podstawowe 
fakty dotycz�ce  
układów równa�
ró�niczkowych 
zwyczajnych 

Zna zwi�zki pomi�dzy 
układami równa�
ró�niczkowych 
zwyczajnych a 

równaniami wy�szych 
rz�dów 

Potrafi tworzy�
modele 

matematyczne przy 
pomocy układów 

równa�
ró�niczkowych 

EK 3 

Nie zna 
podstawowych typów 

równa�
ró�niczkowych 
cz�stkowych 

Zna tylko najprostsze 
typy równa�

ró�niczkowych 
cz�stkowych 

Zna wszystkie typów 
równa�

ró�niczkowych 
cz�stkowych 

Potrafi tworzy�
modele 

matematyczne przy 
pomocy równa�
ró�niczkowych 
cz�stkowych 

EK 4 

Nie umie rozwi�zywa�
podstawowych typów 

równa�
ró�niczkowych 
zwyczajnych i 

układów równa�

Umie rozwi�za� tylko 
najprostsze równania 

ró�niczkowe 
zwyczajne i  układy 

równa�

Umie rozwi�za�
wi�kszo�� równa�

ró�niczkowych 
zwyczajnych i  

układów równa�

Potrafi  analizowa�
modele 

matematyczne przy 
pomocy równa�
ró�niczkowych 
zwyczajnych i 

układów równa�

EK 5 

Nie potrafi stosowa�
równa�

ró�niczkowych do 
rozwi�zywania 
problemów w 

mechanice i technice 

Umie rozwi�za�
wybrane zagadnienia 

pocz�tkowe 

Umie ponadto 
interpretowa�

otrzymane   
rozwi�zania 

Umie analizowa�
układy dynamiczne za 

pomoc� metod 
analitycznych i 
numerycznych 



EK 6 

EK 7 

Nie rozumie sensu 
samokształcenia, nie 

wykazuje ch�ci 
podnoszenia swych 

kompetencji, nie 
korzysta z literatury 

Czasami korzysta z 
literatury i stawia 

pytania na zaj�ciach 

Wykazuje si�
aktywno�ci� na 

zaj�ciach, konsultuje 
własne pomysły, 

korzysta z literatury 

Samodzielnie 
poszerza swoj�

wiedz�, jest aktywny 
na zaj�ciach i w pracy 

własnej 

Autor programu: Arkadiusz Syta 

Adres e-mail: a.syta@pollub.pl

Jednostka 
prowadz�ca: 

Zakład Matematyki, Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Arkadiusz Syta 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Mechanika Ogólna II Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 3 36-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: 1 Semestr: 3 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  27 

�wiczenia  18 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu
C1 Zapoznanie studenta z prawami mechaniki klasycznej, teoretycznej i stosowanej 

C2 
Przygotowanie studenta do korzystania z narz�dzi in�ynierskich opartych na prawach 
mechaniki 

C3 Zapoznanie studenta z metodami oblicze� układów mechanicznych 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Znajomo�� praw i twierdze� matematycznych z algebry i trygonometrii 

Efekty kształcenia 
 W zakresie wiedzy: 

EK1 Student wyznacza reakcje w płaskich układach płaskich  

EK2 Student formułuje równania równowagi układów obci��onych siłami skupionymi 

EK3 Student wyznacza pr�dko�ci i przyspieszenia punktów układu mechanicznego 

EK4 Student stosuje prawa mechaniki w zagadnieniach technicznych  

 W zakresie umiej�tno�ci: 

EK5 Student rozwi�zuje zagadnienia równowagi płaskiego układu sił 

EK6 Student wyprowadza wnioski wynikaj�ce z zastosowania praw mechaniki 

EK7
Student klasyfikuje i rozwi�zuje zagadnienia zwi�zane z pr�dko�ciami i przyspieszeniami 
elementów maszyn 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

Wektorowy i analityczny opis ruchu punktu. Tor punktu. Opis ruchu punktu 
po torze. Naturalne kierunki odniesienia, trój�cian Freneta, przyspieszenie 
styczne i normalne do toru, promie� krzywizny toru. Rzut uko�ny, ruch 
harmoniczny 

2 

W2 

Zdefiniowanie wektorów: małego obrotu, pr�dko�ci k�towej, 
przyspieszenia k�towego. Ró�niczkowanie wektora w układzie ruchomym. 
Ruch wzgl�dny punktu, przyspieszenie Coriolisa Kinematyka ciała 
sztywnego, poj�cie stopni swobody. Twierdzenie o prostej sztywnej. Ruch 
obrotowy wokół stałej osi, wyznaczanie pr�dko�ci i przyspieszenia 
wybranego punktu 

2 

W3 
Ruch płaski ciała sztywnego, pr�dko�ci i przyspieszenia w ruchu płaskim. 
Ruch zło�ony, wyznaczanie pr�dko�ci i przyspieszenia wybranego punktu 

2 



ciała sztywnego Ruch zło�ony, wyznaczanie pr�dko�ci i przyspieszenia 
wybranego punktu ciała sztywnego 

W4 

Dynamika punktu w ruchu krzywoliniowym, dynamika ruchu wzgl�dnego. 
Reakcje dynamiczne wywołane siłami bezwładno�ci. Przykład. 
Teoria masowych momentów bezwładno�ci. Twierdzenie Steinera . 
Masowy moment od�rodkowy. 

2 

W5 
Dynamika układu punktów materialnych. P�d układu punktów 
materialnych i prawo jego zmienno�ci. Ruch �rodka masy. 
Kr�t układu punktów materialnych i prawo jego zmienno�ci. 

2 

W6 
Praca w ruchu prosto i krzywoliniowym. Moc �rednia i moc chwilowa. 
Praca w potencjalnym polu sił: pole sił ci��ko�ci i spr��ysto�ci. 

2 

W7 

Twierdzenie o energii kinetycznej punktu. Energia kinetyczna układu 
punktów materialnych. Twierdzenie Koeniga . Zasada zachowania energii 
mechanicznej. Dynamika ciała sztywnego. Ruch post�powy i obrotowy 
ciała. Wahadło fizyczne. Dynamika ruchu płaskiego. 

2 

W8 
Zało�enia liniowej teorii drga�. Modelowanie układów mechanicznych, 
metoda superpozycji, drgania własne. Składanie dwóch drga�. 

2 

W9 
Drgania swobodne tłumione oporem wiskotycznym. Drgania wymuszone. 
Rezonans Drgania wymuszone tłumione. Zasady wibroizolacji w układach 
mechanicznych. 

2 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 

Wektorowy i analityczny opis ruchu punktu. Tor punktu. Opis ruchu punktu 
po torze. Naturalne kierunki odniesienia, trój�cian Freneta, przyspieszenie 
styczne i normalne do toru, promie� krzywizny toru. Rzut uko�ny, ruch 
harmoniczny 

2 

�W2 

Zdefiniowanie wektorów: małego obrotu, pr�dko�ci k�towej, 
przyspieszenia k�towego. Ró�niczkowanie wektora w układzie ruchomym. 
Ruch wzgl�dny punktu, przyspieszenie Coriolisa Kinematyka ciała 
sztywnego, poj�cie stopni swobody. Twierdzenie o prostej sztywnej. Ruch 
obrotowy wokół stałej osi, wyznaczanie pr�dko�ci i przyspieszenia 
wybranego punktu 

2 

�W3 

Ruch płaski ciała sztywnego, pr�dko�ci i przyspieszenia w ruchu płaskim. 
Ruch zło�ony, wyznaczanie pr�dko�ci i przyspieszenia wybranego punktu 
ciała sztywnego Ruch zło�ony, wyznaczanie pr�dko�ci i przyspieszenia 
wybranego punktu ciała sztywnego 

2 

�W4 Dynamika punktu w ruchu krzywoliniowym, dynamika ruchu wzgl�dnego. 
Reakcje dynamiczne wywołane siłami bezwładno�ci. Przykład. 
Teoria masowych momentów bezwładno�ci. Twierdzenie Steinera . 
Masowy moment od�rodkowy. 

2 

�W5 Dynamika układu punktów materialnych. P�d układu punktów 
materialnych i prawo jego zmienno�ci. Ruch �rodka masy. 
Kr�t układu punktów materialnych i prawo jego zmienno�ci. 

2 

�W6 Praca w ruchu prosto i krzywoliniowym. Moc �rednia i moc chwilowa. 
Praca w potencjalnym polu sił: pole sił ci��ko�ci i spr��ysto�ci. 

2 

�W7 Twierdzenie o energii kinetycznej punktu. Energia kinetyczna układu 
punktów materialnych. Twierdzenie Koeniga . Zasada zachowania energii 
mechanicznej. 
Dynamika ciała sztywnego. Ruch post�powy i obrotowy ciała. Wahadło 
fizyczne. Dynamika ruchu płaskiego. 

2 

�W8 Zało�enia liniowej teorii drga�. Modelowanie układów mechanicznych, 
metoda superpozycji, drgania własne. Składanie dwóch drga�. 

2 

�W9 Drgania swobodne tłumione oporem wiskotycznym. Drgania wymuszone. 
Rezonans Drgania wymuszone tłumione. Zasady wibroizolacji w układach 
mechanicznych. 

2 

Suma godzin: 18 



Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład prowadzony klasyczn� metod� na tablicy 

2 �wiczenia prowadzone klasyczn� metod�, zadania rozwi�zywane na tablicy 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Oceny zdobywane na �wiczeniach podczas odpowiedzi ustnej, rozwi�zywania zada� na tablicy 

F2 Oceny zdobywane na pisemnych kolokwiach/egzaminach 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Ocena podsumowuj�ca jest ocen� �redni� z ocen F1 i F2 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

45 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie konsultacji w odniesieniu – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

4 

Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

0 

Przygotowanie si� do zaj��, indywidualna praca 
studenta – ł�czna liczba godzin w semestrze 

85 

Suma 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

5 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 J. Leyko, Mechanika ogólna, tom I i II, PWN, Warszawa  

2 Z. Engel, J. Giergiel, Mechanika ogólna, tom I i II, PWN, Warszawa 

3 J. Leyko, J. Szmelter, Zbiór zada� z mechaniki ogólnej, tom II, PWN, Warszawa 

4 W. Mieszczerski, Zbiór zada� z mechaniki, PWN, Warszawa 

5 K. Szabelski, Zbiór zada� z drga� mechanicznych wyd. PL 

6 Z. Osi�ski, Teoria drga� PWN 

7 Kurnik W.: Wykłady z mechaniki, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 2000

8 Giergiel J., Uhl T.: Zbiór zada� z mechaniki ogólnej. PWN, Warszawa 1980

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W04++ C1, C2, C3 
W1, W2,  
�W1, �W2 

1,2 F1, F2, P1 

EK 2 MBM1A_W04++ C1, C2, C3 
W2 – W5 
�W2 – �W5 

1,2 F1, F2, P1

EK 3 
MBM1A_W04++

C1, C2, C3 
W6 – W13 
�W6 – �W13 

1,2 F1, F2, P1

EK 4 
MBM1A_W04++

C1, C2, C3 
W14 - W15 
�W14–�W15 

1,2 F1, F2, P1

EK 5 
MBM1A_W04++ C1, C2, C3 W1 – W5 

�W1 – �W5 
1,2 F1, F2, P1

EK 6 
MBM1A_W04++ C1, C2, C3 W2 – W15 

�W2 – �W15 
1,2 F1, F2, P1



EK 7 
MBM1A_W04++ C1, C2, C3 W6 – W13 

�W6 – �W13 
1,2 F1, F2, P1

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie potrafi uwolni� od 
wi�zów prostych 
układów mech. 

Potrafi uwolni� od 
wi�zów proste 
układy mech. 

Potrafi uwolni� od 
wi�zów proste i 
zło�one ukł. mech. 

Potrafi uwolni� od 
wi�zów proste i 
zło�one ukł. mech. 
oraz je interpretowa�

EK 2 

Nie potrafi napisa�
równania równowagi 
sił prostych układów 
mech.

Potrafi napisa�
równania równowagi 
sił prostych układów 
mech.

Potrafi napisa�
równania równowagi 
sił prostych i 
zło�onych układów 
mech.

Potrafi napisa�
równania równowagi 
sił prostych i 
zło�onych układów 
mech. oraz wyci�ga�
z nich wnioski

EK 3 

Nie potrafi obliczy�
pr�dko�� punktu 
materialnego

Potrafi obliczy�
pr�dko�� punktu 
materialnego

Potrafi obliczy�
pr�dko�� i 
przyspieszenie 
punktu materialnego

Potrafi obliczy�
pr�dko�� i 
przyspieszenie 
punktu materialnego i 
bryły sztywnej

EK 4 

Nie potrafi rozwi�za�
prostego problemu 
technicznego

Potrafi rozwi�za�
prosty problem 
techniczny

Potrafi rozwi�za�
proste i zło�one 
problemy 
techniczne

Potrafi rozwi�za�
proste i zło�one 
problemy techniczne 
oraz dokona�
interpretacji wyników

EK 5 

Nie potrafi rozwi�za�
prostego zadania 
równowagi sił

Potrafi rozwi�za�
proste zadanie 
równowagi sił

Potrafi rozwi�za�
proste i zło�one 
zadanie równowagi 
sił

Potrafi rozwi�za�
proste i zło�one 
zadanie równowagi 
sił oraz dokona�
interpretacji wyników

EK 6 

Nie potrafi 
wnioskowa� na 
podstawie praw 
mechaniki

Potrafi wnioskowa�
na podstawie praw 
mechaniki

Potrafi wnioskowa�
na podstawie praw 
mechaniki w 
odniesieniu do 
prostych problemów 
technicznych

Potrafi wnioskowa�
na podstawie praw 
mechaniki w 
odniesieniu do 
prostych i zło�onych 
problemów 
technicznych

EK 7 

Nie potrafi 
klasyfikowa�
problemu pr�dko�ci i 
przyspiesze� prostych 
elementów maszyn

Potrafi klasyfikowa�
problemu pr�dko�ci i 
przyspiesze�
prostych elementów 
maszyn

Potrafi klasyfikowa�
i zdefiniowa�
problem pr�dko�ci i 
przyspiesze�
prostych elementów 
maszyn

Potrafi klasyfikowa�, 
zdefiniowa� i 
rozwi�za� problem 
pr�dko�ci i 
przyspiesze�
prostych elementów 
maszyn

Autor programu: Waldemar Samodulski

Adres e-mail: w.samodulski@pollub.pl

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Mechaniki Stosowanej 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr hab. in�. J. Warmi�ski prof. PL, dr hab. G. Litak prof. PL, dr hab. in�. A. Teter 
prof. PL, dr in�. R. Rusinek, dr in�. J. Latalski, dr in�. S. Samborski, dr in�. K. 
K�cik, dr in�. M. Borowiec, dr in�. A. Mitura, mgr in�. M. Boche�ski,  
mgr in�. A. Weremczuk, in�. A. Królicki, in�. A. Piekarczyk, dr in�. T. Ka�mir



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: ���������	
������������� Kod ECTS  

Status przedmiotu: 	�	�����	�� MBM 1 N 0 3 37-0_0 

J�zyk wykładowy: �	����

Rok: 2-gi Semestr: 3

Nazwa specjalno�ci: Dotyczy tylko tych kierunków i tych stopni studiów na których zaplanowano specjalno�ci w 
przypadku przedmiotów obieralnych w ramach bloku obieralnego wpisujemy nazw� bloku 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia  18 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi poj�ciami stosowanymi w wytrzymało�ci materiałów. 

C2 Zapoznanie studentów z prostymi przypadkami obci��e� elementów konstrukcyjnych. 

C3 
Zapoznanie studentów z wymiarowaniem (doborem) przekrojów prostych elementów 
konstrukcyjnych według kryterium wytrzymało�ciowego i sztywno�ciowego  

C4 
Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu analizy napr��e� i deformacji w prostych 
elementach konstrukcyjnych. 

C5 
Przygotowanie studenta do samodzielnego rozwi�zywania problemów obejmuj�cych proste 
przypadki wytrzymało�ci materiałów 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Zna i potrafi stosowa� podstawowe prawa mechaniki ogólnej (w tym zwłaszcza statyki) 

2 Zna podstawy algebry, geometrii oraz rachunku ró�niczkowego i całkowego 

3 Zna podstawowe rodzaje materiałów i ich wła�ciwo�ci 

Efekty kształcenia 
 W zakresie wiedzy student: 

EK 1 rozró�nia wła�ciwo�ci wytrzymało�ciowe materiałów 

EK 2 opisuje siły wewn�trzne elementów konstrukcyjnych maszyn dla obci��e� prostych 

EK 3
formułuje zale�no�ci pomi�dzy obci��eniem i geometri� konstrukcji a napr��eniami i 
odkształceniami 

 W zakresie umiej�tno�ci student: 

EK 4 potrafi wyznacza� siły wewn�trzne w elementach konstrukcyjnych 

EK 5
potrafi dobiera� wymiary przekrojów elementów konstrukcyjnych z zastosowaniem kryteriów 
wytrzymało�ci i sztywno�ci w prostych przypadkach obci��e�  

EK 6 analizuje otrzymane wyniki oblicze� wytrzymało�ciowych dla prostych przypadków obci��e�
 W zakresie kompetencji społecznych student: 

EK 7 pracuje samodzielnie rozwi�zuj�c przedstawiony problem 

EK 8 dyskutuje dobór metody rozwi�zania zagadnienia 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  



 Tre�ci programowe Liczba godzin

W1 

Wprowadzenie. Przedmiot i zadania wytrzymało�ci materiałów. Podstawowe 
poj�cia, zało�enia i uproszczenia. Modele obiektów rzeczywistych w 
wytrzymało�ci materiałów. Siły wewn�trzne. Klasyfikacja prostych stanów w 
wytrzymało�ci pr�tów.  

2 

W2 
Poj�cie napr��enia, napr��enie normalne i styczne.  
 Rozci�ganie i �ciskanie pr�tów prostych. Prawo Hooke’a dla rozci�gania – 
przypadek osiowy. 

2 

W3 
Wykres rozci�gania, napr��enia dopuszczalne. Obliczenia wytrzymało�ciowe 
na rozci�ganie/�ciskanie. Prawo Hooke’a dla rozci�gania – przypadek płaski i 
przestrzenny..  

2 

W4 
Przypadki statycznie niewyznaczalne (�ciskanie i rozci�ganie). Warunki 
ci�gło�ci. Napr��enia monta�owe, napr��enia termiczne. Przykłady. 

2 

 W5 Analiza stanu odkształcenia i napr��enia.. 2 

W6 
	cinanie. Czyste �cinanie. 	cinanie techniczne. Prawo Hooke’a dla �cinania. 
Warunki wytrzymało�ci. Charakterystyki geometryczne figur płaskich. 

2 

W7 
Swobodne skr�canie pr�tów o przekroju kołowym. Siły wewn�trzne, równanie 
równowagi. Napr��enia styczne, odkształcenie postaciowe, k�t skr�cenia. 

2 

W8 
Proste zginanie belek. Wykresy sił wewn�trznych w belkach. Obliczenia 
wtrzymało�ciowe.  

2 

W9 
Równanie linii ugi�cia belki.  
Statyka łuków i ram. Wykresy obci��e� wewn�trznych. 

2 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin

�W1 
Warunki równowagi wybranych elementów konstrukcyjnych. Wyznaczanie sił 
wewn�trznych – przykłady 

2 

�W2 Prawo Hooke’a w osiowym stanie obci��enia – przykłady 2 
�W3 Obliczenia wytrzymało�ciowe pr�tów w osiowym stanie obci��enia 2 

�W4 
Rozwi�zywanie układów statycznie niewyznaczalnych. Uogólnione prawo 
Hooke’a. 

2 

�W5 
Kolokwium I. 
 Analiza stanu napr��e�. Zadanie proste i odwrotne, konstrukcja koła Mohra. 

2 

�W6 
	cianie techniczne – przykłady obliczeniowe .Wyznaczanie charakterystyk 
geometrycznych figur płaskich – przykłady. 

2 

�W7 Obliczenia wytrzymało�ciowe na skr�canie – przykłady. 2 

�W8 
Wyznaczanie wykresów sił wewn�trznych w belkach zginanych. Obliczenia 
wytrzymało�ciowe na zginanie – przykłady. 

2 

�W9 
Rozwi�zywania równania ró�niczkowego linii ugi�cia belek . 
Kolokwium II. 

2 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne

1 
Wykład informacyjny z wykorzystaniem �rodków audiowizualnych. Na zaj�ciach s� omawiane 
tre�ci teoretyczne oraz przykłady zastosowa�. 

2 
�wiczenia: rozwi�zywanie zada� przez studentów pod kontrol� prowadz�cego. Praktyczne 
zastosowanie omawianych tre�ci wykładowych; dyskusja wyników. 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Odpowiedzi ustne – rozwi�zywanie zada� rachunkowych 

F2 Aktywno�� w trakcie zaj��  
F3 Uzyskane oceny z kolokwiów w trakcie �wicze� rachunkowych. 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Zaliczenia �wicze� uzyskuje student, który zaliczył oba kolokwia na ocen� co najmniej 
dostateczn�. Ocena ko�cowa z �wicze� jest �redni� arytmetyczn� z ocen uzyskanych na 
kolokwiach. 



P2 
Egzamin odbywa si� w formie pisemnej składaj�cego si� z dwóch zada� rachunkowych oraz 
jednego problemu teoretycznego. Student musi uzyska� ocen� pozytywn� z cz��ci zadaniowej i 
teoretycznej. 

P3 
Ocena ko�cowa przedmiotu to �rednia arytmetyczna z ocen uzyskanych na zaliczeniu �wicze�, 
z cz��ci zadaniowej i z cz��ci teoretycznej egzaminu. 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe–liczba godzin w semestrze] 36 

[Godziny kontaktowe  w formie np. konsultacji  4 

[Przygotowanie si� do laboratorium  0 

[Przygotowanie si� do zaj��  60 

… 

Suma 100 

Suma punktów ECTS dla przedmiotu 4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Komorzycki C., Teter A.: Podstawy statyki i wytrzymało�ci materiałów. Wydawnictwo Poli-
techniki Lubelskiej, Lublin, 2000. 

2 Niezgodzi�ski M.E., Niezgodzi�ski T.: Wytrzymało�� materiałów, Warszawa, PWN, 2004. 

3 
Banasiak M., Grossman K, Trombski M.: Zbiór zada� z wytrzymało�ci materiałów. PWN, 
Warszawa, 1998. 

4 
Niezgodzi�ski M., Niezgodzi�ski T.: Zadania z wytrzymało�ci materiałów. Wydawnictwa 
Naukowe PWN, Warszawa 2000. 

5 
Teter A.: Badania do�wiadczalne i numeryczne MES prostych przypadków wytrzymało�ci 
materiałów. Materiał dost�pny na stronie WWW. 

6 
B�k R., Burczy�ski T.: Wytrzymało�� materiałów z elementami uj�cia komputerowego. 
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001. 

7 Zielnica J.: Wytrzymało�� materiałów. Wydawnictwo Politechniki Pozna�skiej, Pozna� 2002. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 
efektów 
zdefiniowanych 
dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W05++ C1 W1,W3 1 P2 

EK 2 MBM1A_W05++ C2 W1, �W1 1,2 F1, F3 

EK 3 MBM1A_W05++ C3, C4 

W2, W3, W4, 
W5, W6, W7, 
W8, W9, 
�W2, �W3, 
�W4, �W5, 
�W6, �W7, 
�W8,�W9 

1,2 
F1, F2, F3, 
P1, P2, P3 

EK 4 MBM1A_U09++ C4, C5 
W9, �W1, 
�W7, �W8 

1,2 F1, F3 

EK 5 MBM1A_U09++ C3, C5 

W2, W3, W4, 
W5, W6, W7, 
W8, W19, 
�W2, �W3, 
�W4, �W5, 
�W6, �W7, 
�W8,�W9 

1,2 F1, F3, P2 



EK 6 MBM1A_U09++ C5 

W3, W4, W6, 
W7, W8,  
�W3, �W4, 
�W5, �W6, 
�W7, �W8, 
�W9 

1,2 
F1, F2, F3, 
P1, P2, P3 

EK 7 MBM1A_K03++ C5 �W5, �W9 2 F3, P1, P3 

EK 8 MBM1A_K06++ C5 

�W1, �W2, 
�W3, �W4, 
�W5, 
�W6,�W7, 
�W8, �W9 

2 F1, F2 

Formy oceny – szczegóły 
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie potrafi rozró�ni�
wła�ciwo�ci 
wytrzymało�ciowych 
materiałów 
konstrukcyjnych 

Potrafi wymieni�
wła�ciwo�ci 
wytrzymało�ciowe 
materiałów 
konstrukcyjnych 

Potrafi wymieni�
ogólnie i 
scharakteryzowa�
wła�ciwo�ci 
wytrzymało�ciowe 
materiałów 
konstrukcyjnych 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
wła�ciwo�ci 
wytrzymało�ciowe 
materiałów 
konstrukcyjnych  

EK 2 

Nie potrafi wymieni� i 
zidentyfikowa� sił 
wewn�trznych w  
elementach 
konstrukcyjnych 
maszyn dla obci��e�
prostych 

Potrafi 
zidentyfikowa� siły 
wewn�trzne w  
elementach 
konstrukcyjnych 
maszyn dla 
obci��e� prostych 

Potrafi 
zidentyfikowa� i 
omówi� siły 
wewn�trzne w  
elementach 
konstrukcyjnych 
maszyn dla 
obci��e� prostych 

Potrafi 
zidentyfikowa� i 
szczegółowo 
scharakteryzowa�
siły wewn�trzne w  
elementach 
konstrukcyjnych 
maszyn dla obci��e�
prostych 

EK 3 

Nie zna zale�no�ci 
pomi�dzy 
obci��eniem i 
geometri� konstrukcji 
a napr��eniami i 
odkształceniami  

Potrafi poda�
zale�no�ci pomi�dzy 
obci��eniem i 
geometri�
konstrukcji a 
napr��eniami i 
odkształceniami 

Potrafi poda� i 
omówi� zale�no�ci 
pomi�dzy 
obci��eniem i 
geometri�
konstrukcji a 
napr��eniami i 
odkształceniami 

Potrafi szczegółowo 
omówi� zale�no�ci 
pomi�dzy 
obci��eniem i 
geometri� konstrukcji 
a napr��eniami i 
odkształceniami 

EK 4 

Nie potrafi wyznaczy�
sił wewn�trznych w 
przekrojach 
elementów 
konstrukcyjnych 

Potrafi zapisa�
warunki pozwalaj�ce 
wyznaczy� siły 
wewn�trzne w 
elementach 
konstrukcyjnych 

Potrafi zapisa� i 
rozwi�za� warunki 
pozwalaj�ce 
wyznaczy� siły 
wewn�trzne w 
elementach 
konstrukcyjnych 

Potrafi zapisa�, i 
rozwi�za� warunki 
pozwalaj�ce 
wyznaczy� siły 
wewn�trzne w 
elementach 
konstrukcyjnych. 
Potrafi szczegółowo 
omówi� wyniki 

EK 5 

Nie zna kryteriów 
wytrzymało�ci i 
sztywno�ci w prostych 
przypadkach obci��e�

Potrafi zapisa�
kryteria 
wytrzymało�ciowe i 
sztywno�ci w 
prostych 
przypadkach 
obci��e�

Potrafi zapisa� i 
rozwi�za� kryteria 
wytrzymało�ciowe i 
sztywno�ci w 
prostych 
przypadkach 
obci��e�

Potrafi zapisa� i 
rozwi�za� kryteria 
wytrzymało�ciowe i 
sztywno�ci w 
prostych 
przypadkach 
obci��e�. Potrafi 
szczegółowo omówi�
wyniki 

EK 6 
Nie potrafi wykona�
oblicze�
wytrzymało�ciowych 

Potrafi wykona�
obliczenia 
wytrzymało�ciowe 

Potrafi analizowa�
wyniki oblicze�
wytrzymało�ciowych 

Potrafi wyczerpuj�co 
analizowa� wyniki 
oblicze�



dla prostych 
przypadków obci��e�

dla prostych 
przypadków 
obci��e�

dla prostych 
przypadków 
obci��e�

wytrzymało�ciowych 
dla prostych 
przypadków obci��e�

EK 7 

Nie potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu 

Potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu po 
ukierunkowaniu 
przez prowadz�cego 

Potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu 

Potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu i klasy 
zagadnie�
podobnych stosuj�c 
ró�ne metody 
rozwi�za�

EK 8 

Nie zna �adnych 
metod rozwi�zania 
zagadnienia 

Zna metody 
rozwi�zania 
zagadnienia 

Zna metody 
rozwi�zania 
zagadnienia i potrafi 
je stosowa�

Zna ró�ne metody 
rozwi�zywania 
zagadnie�, potrafi 
wskaza� ich zalety i 
wady 

Autor programu: Dr in�. T. Ka�mir 
Adres e-mail: t.kazmir@pollub.pl

Jednostka 
prowadz�ca: 

Katedra Mechaniki Stosowanej 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Dr hab. in�. Andrzej Teter, prof. nadzw. PL, dr in�. Jarosław Latalski, dr 
in�. Tomasz Ka�mir, dr in�. Sylwester Samborski, dr in�. K. K�cik, dr in�. 
M. Borowiec, dr in�. A. Mitura, mgr in�. M. Boche�ski  



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: CAD Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 3 38-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: II Semestr: 3 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  – 

�wiczenia  – 

Laboratorium  18 

Projekt  – 

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu

C1 
Nabycie umiej�tno�ci projektowania przestrzennego cz��ci z wykorzystaniem oprogramowania 
CAD 

C2 Tworzenie zło�e� z pojedynczych cz��ci 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Posiadanie wiedzy i umiej�tno�ci z zakresu grafiki in�ynierskiej I i II  

2 Umiej�tno�� obsługi komputera na poziomie podstaw systemu operacyjnego MS Windows  

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Zna podstawowe zasady oraz funkcje tworzenia przestrzennych modeli bryłowych. 

EK 2 Rozumie w jaki sposób tworzy si� zło�enia zespołów z poszczególnych cz��ci, zna typy relacji. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK3 Student umie narysowa� profile elementów oraz prawidłowo sparametryzowa� szkic. 

EK4 Potrafi zamodelowa� kształt cz��ci 3D na podstawie utworzonych profili. 

EK5 Umie tworzy� zło�enia zespołów z pojedynczych cz��ci. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK6
Student ma �wiadomo�� odpowiedzialno�ci za własn� prac� oraz konieczno�ci post�powania 
w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – laboratorium 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 

Ogólne zasady pracy z wykorzystaniem 
oprogramowania CAD. Organizacja interfejsu 
u�ytkownika. Dostosowywanie pasków 
narz�dzi. Schemat post�powania podczas 
procesu projektowania. 

2 

L2 

Szkicownik. Rysowanie na płaszczy	nie. 
Polecenia rysunkowe. Relacje geometryczne i 
wymiarowe. Elementy pomocnicze. Praca w 
ramach przygotowania do zaj��: układy 
współrz�dnych. 

3 

 L3 
Modelowanie cz��ci. Cechy bryły. 
Podstawowe operacje modelowania cz��ci: 
wyci�gni�cie, wyci�gni�cie obrotowe. Praca w 

4 



ramach przygotowania do zaj��: operacje 
Boole`a. 

 L4 
Modelowanie cz��ci maszyn poprzez 
wyci�gni�cie profilu wzdłu� krzywej. 

2 

L5 
Tworzenie modeli cienko�ciennych. Praca w 
ramach przygotowania do zaj��: tworzenie 
pochyle� �cianek modelu. 

2 

L6 

Wykonywanie szyków cech obiektów 
bryłowych, kopii cz��ci maszyn. Praca w 
ramach przygotowania do zaj��: tworzenie 
modeli parametrycznych. 

1 

L7 
Wykonywanie zło�e� zespołów z cz��ci 
maszyn. Definiowanie relacji poło�enia 
poszczególnych cz��ci w zło�eniu. 

4 

Suma godzin: 18 

  

Narz�dzia dydaktyczne
1 �wiczenia laboratoryjne na stanowiskach komputerowych. 

2 Projekcje multimedialne przedstawiaj�ce rozwi�zanie przykładowych zagadnie�. 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 
Ocena samodzielnego wykorzystanie poszczególnych funkcji programu podczas pracy na 
stanowisku komputerowym. 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Wykonanie zespołu składaj�cego si� z typowych cz��ci maszyn na podstawie dokumentacji 
rysunkowej lub istniej�cych modeli. Kryteria oceny: poprawno�� odwzorowania modelu, 
spójno�� nadanych relacji, metoda rozwi�zania, czas wykonania zadania. 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Udział w zaj�ciach laboratoryjnych 18  

Udział w konsultacjach 2  

Merytoryczne przygotowywanie si� do zaj��
laboratoryjnych 

30  

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Pacana J.: Parametryczne projektowanie CAD z wykorzystaniem systemu Unigraphics NX. 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2005.

2 
Sydor M.: Wprowadzenie do CAD : podstawy komputerowo wspomaganego projektowania. 
PWN 2009. 

Literatura uzupełniaj�ca 

3 Sham Tickoo.: NX7 for Designers. CADCIM Technologies 2010. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych dla 
całego programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W9 + 
MBM1A_W10 + 

C1 L1-L6 1,2 P1, F1 



EK 2 MBM1A_W11 + C1 L7 1,2 P1 

EK 3 MBM1A_U17 + C1 L2 1,2 P1, F1 

EK 4 
MBM1A_U10 + 

MBM1A_U17 +++ 
C1 L3-L6 1,2 P1, F1 

EK 5 
MBM1A_U10 + 

MBM1A_U17 ++ 
C1, C2 L7 1,2 P1  

EK 6 MBM1A_K04 ++ C1, C2 L1,L7 1 P1, F1 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna 
podstawowych zasad 
oraz funkcji do 
tworzenia modeli 
brylowych. 

Słabo zna 
podstawowe zasady 
oraz funkcje do 
tworzenia modeli 
brylowych. 

Dobrze zna 
podstawowe zasady 
oraz funkcje 
umo�liwiaj�ce 
tworzenie modeli 
brylowych. 

Bardzo dobrze zna  
wszystkie zasady 
oraz funkcje 
umo�liwiaj�ce 
tworzenie modeli 
brylowych. 

EK 2 

Nie wie w jaki sposób 
tworzy si� zło�enia 
zespołów z cz��ci 
oraz nie zna typów 
relacji zło�enia. 

Ma ogólne poj�cie w 
jaki sposób tworzy 
si� zło�enia 
zespołów z cz��ci 
oraz zna niektóre 
typy relacji. 

Potrafi w stopniu 
dobrym wyja�ni�
jaki sposób tworzy 
si� zło�enia 
zespołów z cz��ci 
oraz zna wi�kszo��
typów relacji 
zło�enia. 

Potrafi wyczerpuj�co 
wyja�ni� jaki sposób 
tworzy si� zło�enia 
zespołów z cz��ci 
oraz poprawnie 
zdefiniowa�
wszystkie relacje w 
zło�eniu. 

EK 3 

Nie potrafi narysowa�  
profilu i nada�
prawidłowo relacji 
wymiarowych. 

Potrafi narysowa�
prosty profili i nada�
niektóre relacje 
wymiarowe. 

Potrafi narysowa�
wi�kszo�� profili i 
nada� relacje 
wymiarowe. 

Potrafi narysowa�
wszystkie profile i 
prawidłowo 
sparametryzowa�
profil. 

EK 4 

Nie potrafi 
zamodelowa� kształtu 
cz��ci. 

Potrafi zamodelowa�
kształt prostych 
cz��ci. 

Potrafi 
zamodelowa�
wi�kszo�� kształtów 
cz��ci. 

W stopniu 
wyczerpuj�cym 
potrafi zamodelowa� i 
modyfikowa� kształt 
cz��ci. 

EK 5 

Nie umie tworzy�
zło�enia zespołu z 
cz��ci. 

Umie tworzy� proste 
zło�enia zespołu z 
cz��ci maszyn i 
nadawa� niektóre 
relacje. 

Umie tworzy�
wi�ksze zło�enia 
zespołów i nadawa�
wi�kszo��
potrzebnych relacji. 

Umie tworzy�
zło�enia zespołów i w 
sposób wyczerpuj�cy 
nadawa� wszystkie 
relacje pomi�dzy 
elementami zło�enia. 

EK 6 

Nie pracuje 
samodzielnie, jest 
nieprzygotowany do 
zaj��. 

Stara si� pracowa�
samodzielnie w 
stopniu 
podstawowym 
przygotowuje si� do 
zaj��. 

Pracuje 
samodzielnie oraz 
dobrze 
przygotowuje si� do 
zaj��. 

Pracuje 
samodzielnie, 
wykonuje poprawnie 
wszystkie polecenia 
oraz bardzo dobrze 
przygotowuje si� do 
zaj��. 

Autor programu: dr in�. Hubert D�bski

Adres e-mail: h.debski@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczny 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Hubert D�bski, dr in�. Leszek Ku�mierz, mgr in�. Łukasz Jedli�ski, mgr 
in�. Andrzej Wójcik,  dr in�. Mirosław Ferdynus, dr in�. Grzegorz Poniewa�



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Podstawy automatyki Kod przedmiotu 

Status przedmiotu:  MBM 1 N 0 3 39-0_0 

J�zyk wykładowy: polski 

Rok: II Semestr:3 

 Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia  9 

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 5 

Cel przedmiotu 

C1 
Dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy obejmuj�cej szeroko rozumiane oddziaływanie 
na przebieg procesów technologicznych 

C2 
Dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy i umiej�tno�ci obejmuj�cej zadania syntezy 
sterowania ci�głymi procesami technologicznymi 

 C3 Przekazanie wiedzy i elementarnych umiej�tno�ci obejmuj�cej syntez� układów przeł�czaj�cych

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji 

1 
Wiedza z matematyki w zakresie rozwi�zywania równa� ró�niczkowych i ich interpretacji, w tym 
przekształce� operatorowych Laplace'a, Fouriera, Z 

2 
Wiedza z fizyki obejmuj�ca podstawowe poj�cia takie jak: zmienne uogólnione, bilanse 
energetyczne, opisy parametryczne i nieparametryczne, niestacjonarno�� i zmienniczo��
zjawisk, modele fizykalne i modele przyczynowo-skutkowe 

3 
Prawa termodynamiki, mechaniki, elektryczno�ci wyra�one przez zmienne uogólnione 
(przetwarzanie energii, transport energii, rozproszenie energii w ró�nych �rodowiskach 
fizycznych) 

Efekty kształcenia  
W zakresie wiedzy 

EK1 
Student posiada wiedz� z zakresu identyfikacji, klasyfikacji, projektowania i testowania 
ci�głych i dyskretnych układów sterowania a w szczególno�ci metod identyfikacji procesów  
technologicznych i doboru układów sterowania. 

EK2 
Posiada wiedz� na temat metod analizy wła�ciwo�ci, korekcji i optymalizacji układów 
sterowania. 

EK3 
Zna praktyczne metody strojenia układów sterowania, w szczególno�ci metody stojenia 
układów sterowania stosowane w praktyce przemysłowej. 

 W zakresie umiej�tno�ci 

EK4 Student potrafi zaprojektowa� prosty układ sterowania typu: przeł�czaj�cego lub regulacji. 

EK5 

Student potrafi zaplanowa� eksperyment, sporz�dzi� charakterystyki statyczne oraz skokowe, 
dokona� interpretacji wyników, potrafi wykona� analiz� cz�stotliwo�ciow� dowolnego sygnału 
oraz wykre�li� charakterystyk� cz�stotliwo�ciow� dla urz�dze� wyst�puj�cych w układzie 
sterowania oraz dokona� interpretacji wyników. 

EK6 
Student potrafi wykre�li� charakterystyk� cz�stotliwo�ciow� otwartego układu sterowania, 
przeprowadzi� interpretacj� wyników i ewentualnie skorygowa� nastawy algorytmu 
sterowania lub skorygowa� nastawy istniej�cego układu regulacji. 

 W zakresie kompetencji społecznych 

EK9 Student potrafi sformułowa� problem technologiczny zwi�zany ze sterowaniem w sposób 



profesjonalny i mo�e współpracowa� ze specjalistami np. z automatykiem lub informatykiem. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

Wprowadzenie: podstawowe poj�cia, 
klasyfikacja układów sterowania, zadania 
syntezy sterowania, cel sterowania, jako��
technologiczna, kryteria jako�ci sterowania, 
model matematyczny procesu.  

1 

W2 
Opis matematyczny procesów: symulacje 
bezpo�rednie bilansuj�ce.  

2 

W3 
Przedstawienie procesów za pomoc� modeli 
blokowych. Rachunek operatorowy. 

Przekształcenia ��������
1 

W4 

Modelowanie sygnałów wymuszaj�cych, 
typowe wymuszenia, poj�cia charakterystyki 
dynamiczne czasowe i cz�stotliwo�ciowe. 
Obliczanie odpowiedzi układów. Podstawy 
matematyczne opisu cz�stotliwo�ciowego. 
Klasyfikacja podstawowych wła�ciwo�ci 
procesów. 

2 

W5 
Poj�cie obiektu sterowania. Klasyfikacja 
wła�ciwo�ci obiektów sterowania. 

1 

W6 

Podstawowe struktury sterowania. Sterowanie 
w torze otwartym i zamkni�tym. Kompensacja 
zakłóce�, układ regulacji stałowarto�ciowej i 
programowej. 

2 

W7 
Dobór regulatora: regulacja dwupoło�eniowa; 
regulatory typu P, PI, PD, PID; regulatory 
predykcyjne; regulacja kaskadowa. 

2 

W8 
Kryteria jako�ci sterowania: dokładno��
statyczna, całkowe kryteria jako�ci, tłumienie 
układu, czas regulacji, przeregulowanie. 

2 

W9 
Stabilno�� procesów, kryteria stabilno�ci, 
korygowanie wła�ciwo�ci metod� Bodego 

1 

W10 
Układy sterowania przeł�czaj�cego, wykresy 
stanów roboczych urz�dze�, algebra Boda. 

2 

W11 
Elementy techniki mikroprocesorowej, 
sterowniki, transmitancja danych, przetworniki 
pomiarowe, urz�dzenia wykonawcze. 

1 

W12 
Elementy programowania sterowników 
mikroprocesorowych. 

1 

Suma godzin 18 

Forma zaj�� – �wiczenia  

Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 
Zastosowanie rachunku operatorowego do 
zapisu sygnałów, odpowiedzi układu, analizy 
wła�ciwo�ci procesów 

1 

�W2 

Zastosowanie metody schematów blokowych 
do modelowania zło�onych procesów, 
przekształcenie schematów, obliczenie 
wybranych sygnałów 

1 

�W3 
Zastosowanie metody modelu do budowy 
algorytmów sterowania układami o zadanych 
wła�ciwo�ciach 

1 

�W4 
Zastosowanie metody linii pierwiastkowych 
(m.Evensa) do kształtowania wła�ciwo�ci 

1 



procesów 

�W5 
Wyznaczenie wska	ników jako�ci oraz 
korygowanie parametrów algorytmu 
sterowania 

1 

�W6 
Identyfikacja wła�ciwo�ci statycznych 
procesów wielowymiarowych 

1 

�W7 

Analiza cz�stotliwo�ciowa sygnałów, 
sporz�dzanie charakterystyk 
cz�stotliwo�ciowych, aproksymacja modeli 
matematycznych układu 

1 

�W8 
Badanie stabilno�ci układów, korygowanie 
nastaw algorytmu sterowania 

1 

�W9 
Budowa histogramów sterowania układami 
przeł�czaj�cymi, zapis algorytmu sterowania 

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
Sporz�dzanie charakterystyk statycznych 
podstawowych narz�dzi układu sterowania 

1 

L2 
Analiza wpływu zakłóce� na urz�dzenia 
wykonawcze oraz ich korekcja przez 
stosowanie pomocniczych obwodów regulacji 

1 

L3 
Regulacja dwu i trójpoło�eniowa – 
programowanie sterownika 
mikroprocesorowego 

1 

L4 
Projektowanie, symulacja oraz realizacja 
techniczna prostego układu regulacji z jednym 
sprz��eniem zwrotnym 

1 

L5 

Programowanie sterowników 
mikroprocesorowych w zakresie układów 
przeł�czaj�cych – sterowanie modelem 
wtryskarki 

1 

L6 
Programowanie sterowników 
mikroprocesorowych w zakresie układów 
przeł�czaj�cych – sterowanie falownikiem 

1 

L7 

Programowanie sterowników 
mikroprocesorowych w zakresie układów 
przeł�czaj�cych – sterowanie silnikiem 
krokowym 

1 

L8 

Programowanie sterowników 
mikroprocesorowych w zakresie układów 
przeł�czaj�cych – sterowanie manipulatorem 
binarnym 

1 

L9 

Programowanie sterowników 
mikroprocesorowych w zakresie układów 
przeł�czaj�cych – sterowanie modułem silnika 
spalinowego 

1 

Suma godzin 9 

Narz�dzia dydaktyczne 
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�
2 �wiczenia audytoryjne – rozwi�zywanie zada�
3 �wiczenia laboratoryjne – wykonywanie dio�wiadcze�

Sposoby oceny 
Ocena formuj�ca 

F1 Pytania kontrolne 

F2 Zadania kontrolne 



Ocena podsumowuj�ca 

P1 

Na podstawie ocen cz�stkowych z F1 i F2 okre�lana jest ocena podsumowuj�ca zgodnie z 
nast�puj�cymi kryteriami prawidłowych wyników i odpowiedzi: 
ocena 5.0 – 87%-100% 
           4.5 – 75%-87% 
           4.0 – 62%-75% 
           3.5 – 50%-62% 
           3.0 – 40%-50% 
           2.0 – 0%-40% 

P2 Ocena z egzaminu pisemnego 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

36 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

4 

Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

43 

Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

42 

Suma 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

5 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

Literatura podstawowa 
1 Kaczorek T.: Podstawy teorii sterowania. WNT, Warszawa 2006 

2 Kaczorek T.: Teoria układów regulacji automatycznej. WNT, Warszawa 1974 

Literatura uzupełniaj�ca 

3 Kasprzyk J.: Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, Warszawa 2007 

4 Siwi�ski J.: Układy przeł�czaj�ce w automatyce, WNT, Warszawa 1980 

5 W�grzyn S.: Podstawy automatyki. PWN, Warszawa 1980 

6 
J�drzykiewicz Z.: Teoria sterowania układów jednowymiarowych. AGH Uczelniane Wydawnictwa 
Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2002. 

7 
Driankov D., Hellendoorn H., Reinfrank M.: Wprowadzenie do sterowania rozmytego. WNT, 
Warszawa 1996. 

8 Yager R., Filev D.: Podstawy modelowania i sterowania rozmytego. WNT, Warszawa 1995. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W15+ 
C1, C2 

C3 
W1, W2, W3, 
W4, C1, C2 

1,2 F2, P1, P2 

EK 2 MBM1A_W15+ C2 
W5, W7, W8, 

W9, C3 
1,2 F2, P1, P2 

EK 3 MBM1A_W15+ C2 
W10, C3, C4, 

C5 
1,2 F2, P1, P2 

EK4 
MBM1A_W15+ 
MBM1A_U07+ 

C3 
W4, W5, L1, 

L3, C9 
1,2,3 F1, F2, P1, P2 



EK5 
MBM1A_W15+ 
MBM1A_U07+ 

C2 
W3, W9, C6, 

C7 
1,2 F2, P1, P2 

EK6 
MBM1A_W15+ 
MBM1A_U07+ 

C2 
W3, W6, W9, 
W10, L4, C7, 

C8 
1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK9 MBM1A_K06+ C1 W2, W11, C6 1,2 F2, P1, P2 

Formy oceny – szczegóły  
Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Student nie potrafi 
poda� klasyfikacji 
obiektów sterowania 
lub wymieni�
rodzajów regulatorów 
ci�głych i poda� ich 
podstawowych 
wła�ciwo�ci. Student 
nie zna 
podstawowych 
wymusze� (nie potrafi 
poda� równa�
opisuj�cych 
wymuszenia) 

Student zna 
klasyfikacj�
obiektów 
sterowania, zna 
rodzaje regulatorów 
ci�głych i podaje ich 
podstawowych 
wła�ciwo�ci. Student  
zna podstawowe 
wymuszenia. 

Student potrafi 
opisa�
matematycznie 
procesy identyfikacji 
i syntezy układu 
sterowania (ci�głych  
i dyskretnych) 

Student potrafi opisa�
matematycznie 
procesy identyfikacji i 
syntezy układu 
sterowania (ci�głych  
i dyskretnych), potrafi 
poda� przykłady 
procesów oraz 
zaprojektowa� testy 
weryfikuj�ce 
uzyskane efekty 
sterowania. 

EK 2 
Student nie zna 
metod korekcji i 
optymalizacji układów 

Student zna metody 
korekcji i 
optymalizacji 
układów – potrafi 
poda� schematy 
post�powania. 

Student potrafi 
rozwi�za� zadania z 
zakresu korekcji i 
optymalizacji 
układów sterowania. 

Posiada wiedz� na 
temat metod analizy 
wła�ciwo�ci, korekcji i 
optymalizacji układów 
sterowania. 

EK 3 

Student nie potrafi 
opisa� praktycznych 
metod strojenia 
przemysłowych 
układów sterowania 

Student potrafi 
opisa� praktyczne 
metody strojenia 
przemysłowych 
układów sterowania 

Student potrafi 
opisa� i uzasadni�
matematycznie 
metody strojenia  
przemysłowych 
systemów 
sterowania 

Zna praktyczne 
metody strojenia 
układów sterowania, 
w szczególno�ci 
metody stojenia 
układów sterowania 
stosowane w 
praktyce 
przemysłowej. 

EK4 

Student nie zna 
metod projektowania 
układów 
przeł�czaj�cych 

Student potrafi 
zaprojektowa� układ 
kombinacyjny i 
prosty układ 
sekwencyjny 
(przerzutnik) 

Student potrafi 
zaprojektowa� układ 
sekwencyjny lub 
ci�gły układ 
regulacji. 

Student potrafi 
zaprojektowa� prosty 
układ sterowania 
typu: przeł�czaj�cego 
lub regulacji. 

EK5 

Student nie zna 
podstawowych poj��, 
nie potrafi poda�
równa� opisuj�cych 
podstawowe sygnały 

Zna rodzaje i potrafi 
opisa� sygnały 
stosowane w 
identyfikacji, potrafi 
opisa� proces 
wyznaczania 
charakterystyk 
dynamicznych. 

Student potrafi 
wyznaczy�
charakterystyki 
dynamiczne obiektu 
(matematycznie i 
praktycznie) 

Student potrafi 
wyznaczy�
charakterystyki 
dynamiczne obiektu 
(matematycznie i 
praktycznie). Potrafi  
dokona� interpretacji 
wyników. 



Formy oceny – szczegóły  
Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK6 

Student nie potrafi 
wyznaczy�
charakterystyki 
cz�stotliwo�ciowej 
układu 

Student potrafi 
prawidłowo 
wyznaczy�
uproszczone  
charakterystyki 
cz�stotliwo�ciowe 

Student potrafi 
prawidłowo 
wyznaczy�   
charakterystyki 
cz�stotliwo�ciowe i 
dokona�
interpretacji 
wyników 

Student potrafi 
prawidłowo 
wyznaczy�   
charakterystyki 
cz�stotliwo�ciowe i 
dokona� interpretacji 
wyników i na tej 
podstawie dokona�
korekty układu. 

EK7 

Student nie potrafi 
prawidłowo  
sformułowa�
problemu z zakresu 
sterowania 

Student potrafi   
sformułowa�
problem z zakresu 
sterowania i w 
sposób klarowny 
przedstawi� go 
słuchaczom 

Student potrafi   
sformułowa�
problem z zakresu 
sterowania, w 
sposób klarowny 
przedstawi� go 
słuchaczom oraz 
obroni� swoje racje 
w czasie dyskusji 

Student potrafi   
sformułowa� problem 
z zakresu sterowania, 
w sposób klarowny 
przedstawi� go 
słuchaczom i podj��
dyskusj� ze 
specjalistami (np. z 
automatykiem lub 
informatykiem). 

Autor programu: prof.  dr hab. in�. Stanisław Płaska 

Adres e-mail: wm.ka@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Automatyzacji 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

prof.  dr hab. in�. S. Płaska, dr P. St�czek,  dr M. Bogucki,  
dr in�. R.Cechowicz, dr in�. P Wolszczak, dr in�. K. Przystupa 



Karta (sylabus) przedmiotu  

WM 
Mechanika I Budowa Maszyn 

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: J�zyki programowania Kod przedmiotu  

Status przedmiotu:  MBM 1 S 0 4 40-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: 2  Semestr: 4  

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład   

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu

C1 
Przygotowanie studenta do korzystania, z obiektowego j�zyka programowania Visual Basic w 
zintegrowanym �rodowisku programistycznym Visual Studio  

C2 
Przygotowanie studenta do praktycznego wykorzystania poznanego j�zyka programowania w 
celu tworzeniu programów komputerowych. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
ma podstawow� wiedz� w zakresie podstaw informatyki i technik informacyjno-
komunikacyjnych 

2 
potrafi  pozyskiwa� informacje  z  literatury,  baz  danych  i  innych  �ródeł, potrafi integrowa� i 
interpretowa� uzyskane informacje, a tak�e wyci�ga� wnioski oraz formułowa� opinie wraz z ich 
uzasadnieniem 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Potrafi u�ywa� obiektowych j�zyków programowania Visual Basic w celu rozwi�zywania 
prostych problemów in�ynierskich 

EK 2 Potrafi stosowa� instrukcje sterowania przebiegiem programu w Visual Basic  

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 3 Potrafi budowa� tablic�, jako ci�g zmiennych jednego typu w j�zykach Visual Basic 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 4
Posiada umiej�tno�� posługiwania si� poj�ciami technicznymi zwi�zanymi z programowaniem 
zwi�zanymi z j�zykiem programowania Visual Basic 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 

Podstawy korzystania z Microsoft Visual Studio (Zintegrowane 
�rodowisko programistyczne (ang. Integrated Development 
Environment, IDE). 
Tworzenie pierwszego programu w Visual Basic metod� złap - 
przeci�gnij – upu��.
Edycja kodu programu. Definiowanie prostych zdarze	. 
Zmodyfikowana notacja w�gierska – zastosowanie. Uruchamianie i 
zapisywanie napisanego programu. 

2 

L2 
Deklaracja zmiennych i operacje na nich. 
Działania arytmetyczne na zmiennych typu Integer. Działania 

2 



arytmetyczne na zmiennych typu Double . U�ywanie ci�gów znaków 

L3 
Tworzenie Metod.  
Instrukcje sterowania przebiegiem programu If, Elseif, Select Case. 

2 

L4 
Sterwowanie przebiegiem programu – P�tla For Next, Do 
While...Loop, Do Until .. Loop i ich odmiany 

2 

L5 Struktury danych: korzystanie z tablic w Visual Basic 1 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Zintegrowane �rodowisko programistyczne Microsoft Visual Studio  

2 Instrukcje do �wicze	  

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 
Krótki sprawdzian przed rozpocz�ciem zaj�� z programowania w którym studenci sami si�
oceniaj� na podstawie dyskusji z nauczycielem na temat prawidłowych i bł�dnych rozwi�za	 w 
zakresie obiektów programistycznych (dla dowolnych j�zyków programowania) 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Kolokwium zaliczaj�ce wiadomo�ci z zakresu j�zyka Visual Basic w formie zada	
rozwi�zywanych w zintegrowanym �rodowisku programistycznym Microsoft Visual Studio 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

9 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

2 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

39 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

Literatura podstawowa

A1. 
Thearon Willis, Newsome Bryan; Microsoft Visual Basic 2010: od podstaw; Helion 
2011 

A2. Stephens Rod; Visual Basic 2008: warsztat programisty; Helion 2009. 

Literatura uzupełniaj�ca

B 
Osyczka Andrzej; Visual Basic dla Aplikacji; AGH Uczelniane Wydawnictwa 
Naukowo-Dydaktyczne 2006. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W07+ C1 L1, L2 1,2 F1,P1 

EK 2 MBM1A_U11+ C1, C2 L3,L4 1,2 P1 

EK 3 MBM1A_U11+ C2 L5 1,2 P1

EK 4 MBM1A_U11+ C1 L1, L2, 1,2 F1,P1



MBM1A_W07+ L3,L4,L5 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie potrafi u�ywa�
obiektowych j�zyków 
programowania Visual 
Basic oraz PHP w 
celu rozwi�zywania 
prostych problemów 
in�ynierskich

Potrafi u�ywa�
obiektowych 
j�zyków 
programowania 
Visual Basic oraz 
PHP w celu 
rozwi�zywania 
prostych problemów 
in�ynierskich

Potrafi u�ywa�
obiektowych 
j�zyków 
programowania 
Visual Basic oraz 
PHP w celu 
rozwi�zywania 
typowych 
problemów 
in�ynierskich

Potrafi u�ywa�
obiektowych j�zyków 
programowania 
Visual Basic oraz 
PHP w celu 
rozwi�zywania 
zło�onych problemów 
in�ynierskich

EK 2 

Nie potrafi stosowa�
instrukcji sterowania 
przebiegiem 
programu w j�zykach 
programowania Visual 
Basic oraz PHP 

Potrafi stosowa�
instrukcje 
sterowania 
przebiegiem 
programu w 
j�zykach 
programowania 
Visual Basic oraz 
PHP dla prostych 
zało�e	
programistycznych 

Potrafi stosowa�
instrukcje 
sterowania 
przebiegiem 
programu w 
j�zykach 
programowania 
Visual Basic oraz 
PHP dla prostych 
typowych zało�e	
programistycznych 

Potrafi stosowa�
instrukcje sterowania 
przebiegiem 
programu w j�zykach 
programowania 
Visual Basic oraz 
PHP dla prostych 
zaawansowanych 
zało�e	
programistycznych 

EK 3 

Nie potrafi 
zdefiniowa� tablicy, 
jako ci�gu zmiennych 
jednego typu w 
j�zykach Visual Basic 

Potrafi zdefiniowa�
prost� tablic�
jednowymiarow�, 
jako ci�g zmiennych 
jednego typu w 
j�zykach Visual 
Basic 

Potrafi zdefiniowa�
typow� tablic�, jako 
ci�g zmiennych 
jednego typu w 
j�zykach Visual 
Basic 

Potrafi zdefiniowa�
tablic�
wielowymiarow�, 
jako ci�g zmiennych 
jednego typu w 
j�zykach Visual Basic 

EK 4 

Nie posiada 
umiej�tno��
posługiwania si�
poj�ciami 
technicznymi 
zwi�zanymi z 
programowaniem 
zwi�zanymi z 
j�zykami 
programowania Visual 
Basic 

Posiada 
podstawowe 
umiej�tno��
posługiwania si�
poj�ciami 
technicznymi 
zwi�zanymi z 
programowaniem 
zwi�zanymi z 
j�zykami 
programowania 
Visual Basic 

Posiada 
umiej�tno��
posługiwania si�
poj�ciami 
technicznymi 
zwi�zanymi z 
programowaniem 
zwi�zanymi z 
j�zykami 
programowania 
Visual Basic 

Posiada wysokie 
umiej�tno��
posługiwania si�
poj�ciami 
technicznymi 
zwi�zanymi z 
programowaniem 
zwi�zanymi z 
j�zykami 
programowania 
Visual Basic 

Autor programu: mgr in�. Daniel G�ska

Adres e-mail: d.gaska@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Wydział Mechaniczny, Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

mgr in�. Daniel G�ska, mgr in�. Jakub Szabelski, dr in�. Jarosław Zubrzycki, dr 
in�. Jacek Domi�czuk  



   Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Obróbka ubytkowa Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 3 41-0_0 

J�zyk wykładowy: polski 

Rok: II Semestr: III 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 3 

Cel przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy w zakresie podstaw ubytkowego kształtowania elementów maszyn.  

C2 
Zdobycie umiej�tno�ci zastosowania obróbki ubytkowej do kształtowania ró�nych 
przedmiotów, zdolno�ci dostrzegania zwi�zków mi�dzy zastosowanymi sposobami, 
odmianami i rodzajami obróbki a jako�ci� wytworzonych przedmiotów. 

 C3 Wykształcenie umiej�tno�ci odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki przemysłowej.   

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 Elementarna wiedza o budowie maszyn i materiałach stosowanych do wytwarzania 
elementów maszyn. 

2 Znajomo�� grafiki in�ynierskiej 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 
1 

Ma wiedz� w zakresie sposobów obróbki ubytkowej i zastosowania tych sposobów do 
kształtowania elementów maszyn, z uwzgl�dnieniem wymaga� odno�nie ich dokładno�ci i 
stanu powierzchni 

EK 
2 

Ma wiedz� w zakresie podstaw budowy narz�dzi skrawaj�cych i geometrii ich ostrza 

EK 
3 

Ma wiedz� w zakresie zasad bezpiecze�stwa podczas obróbki ubytkowej 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 
4 

Potrafi, korzystaj�c z literatury, obliczy� siły i moc skrawania oraz wydajno�� i czas maszynowy 
obróbki 

EK 
5 

Potrafi dobra� odpowiednie sposoby obróbki ubytkowej do kształtowania elementów maszyn 

EK 
6 

Potrafi dobra� narz�dzia skrawaj�ce do wykonania typowych elementów maszyn 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 
7 

Ma �wiadomo�� konieczno�ci zabezpieczenia �rodowiska przed negatywnymi skutkami 
procesu obróbki materiałów   

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 Omówienie programu wykładu, warunków 1 



zaliczenia i literatury. Znaczenie obróbki 
ubytkowej w procesie wytwarzania elementów 
maszyn. Charakterystyka ogólna i klasyfikacja 
obróbki ubytkowej. Poj�cia podstawowe.  

W2 
Kinematyka skrawania. Budowa narz�dzi 
skrawaj�cych. Materiały stosowane do 
wytwarzania narz�dzi. Geometria ostrza. 

2 

W3 

Geometria warstwy skrawanej. Powierzchnia 
obrobiona i stan warstwy wierzchniej. 
Obliczanie teoretycznej wysoko�ci 
chropowato�ci powierzchni.   

1 

 W4 
Fizyczne aspekty procesu skrawania. Siły, 
moment i moc skrawania. Zjawiska cieplne w 
procesie skrawania. Ciecze obróbkowe.  

2 

W5 

Zu�ycie i trwało�� ostrza. Warunki 
technologiczne skrawania. Podstawowe 
zasady doboru parametrów skrawania. 
Okre�lenie skrawalno�ci.  Wydajno��
obj�to�ciowa. Czas maszynowy. 

2 

W6 

Sposoby obróbki skrawaniem: toczenie, 
struganie i dłutowanie, przeci�ganie, 
wiercenie, powiercanie,  pogł�bianie, 
rozwiercanie, frezowanie, przecinanie.   

4 

W7 
Metody wykonywania gwintów. Wykonywanie 
uz�bie� kół z�batych.  

1 

W8 

Obróbka �cierna. Charakterystyka narz�dzi do 
obróbki �ciernej. Szlifowanie. 	cierne obróbki 
powierzchniowe. Dokładno�� wymiarowo – 
kształtowa i chropowato�� powierzchni 
przedmiotów po obróbce �ciernej. 

2 

W9 

Elektroerozyjna i elektrochemiczna obróbka 
materiałów. Zastosowanie ubytkowej obróbki 
laserowej, elektronowej, plazmowej i 
wysokoci�nieniowym strumieniem cieczy do 
kształtowania elementów maszyn. 

1 

W10 
Zasady bezpiecze�stwa podczas obróbki 
ubytkowej. Zagro�enia dla �rodowiska 
zwi�zane z obróbk� ubytkow�.   

1 

W11 Zaliczenie 1 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
Zaj�cia wprowadzaj�ce: Szkolenie BHP, 
zasady zaliczenia przedmiotu, podział na 
podgrupy, harmonogram �wicze�.  

1 

 L2 

Kinematyka i parametry technologiczne 
obróbki skrawaniem. Sprawdzanie narz�dzi 
skrawaj�cych na komputerowym stanowisku 
do pomiaru geometrii. Pomiar czasu 
skrawania podczas toczenia ró�nymi 
narz�dziami. 

2 

L3 

Wiercenie i rozwiercanie – narz�dzia i 
parametry obróbki. Wpływ warunków 
technologicznych obróbki na dokładno��
przedmiotu obrabianego Pomiar geometrii 
wierteł na komputerowym stanowisku do 
pomiaru geometrii. 

2 



L4 
Frezowanie – parametry obróbki, geometria 
narz�dzi i pomiary mocy skrawania w procesie 
frezowania. 

2 

L5 

Jako�� powierzchni po obróbce wiórowej, 
�ciernej i erozyjnej – chropowato��
powierzchni i kierunkowo�� struktury 
geometrycznej. 

2 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne

1 Zaj�cia wykładowe prowadzone s� metod� wykładu informacyjnego i problemowego, 
wspomaganego prezentacj� multimedialn� i pokazem eksponatów.  

2 
�wiczenia laboratoryjne s� zaj�ciami praktycznymi, prowadzonymi metod� obserwacji oraz 
eksperymentu realizowanego przez studentów (w zakres �wicze� wchodzi te�
przeprowadzenie oblicze� oraz wykonanie rysunków).   

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Wykład – dwa pisemne kolokwia sprawdzaj�ce w ci�gu semestru (oceniane) 

F2 Laboratorium – opracowane sprawozdanie i zaliczenie ka�dego �wiczenia 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Wykład - zaliczenie pisemne na ocen�
P2 Laboratorium – ocena ko�cowa jest �redni� ocen z poszczególnych �wicze�

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

27 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

3 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

9 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

36 

Suma 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
Literatura podstawowa 

1 Olszak W.: Obróbka skrawaniem. WNT Warszawa 2008. 

2 Zaleski K.: Laboratorium obróbki ubytkowej. Wyd. Politechniki Lubelskiej 2001 

Literatura uzupełniaj�ca: 

1 Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. WNT Warszawa 2010 

2 
Filipowski R., Marciniak M.: Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej 2000 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 



EK 1 
MBM1A_W12+++

MBM1A_W14+
C1 

[W1, W3, W6, 
W7, W8, W9, 
L3, L4, L5, L6, 

L7] 

[1, 2] 
[F1, F2, P1, 

P2] 

EK 2 MBM1A_W13++ C1 [W2, L2, L3] [1, 2] 
[F1, F2, P1, 

P2] 

EK 3 MBM1A_W22+          C3 [W10, L1] [1, 2] 
[F1, F2, P1, 

P2] 

EK 4 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U14+ 

C1 [W4, W5, L2] [1, 2] 
[F1, F2, P1, 

P2] 

EK 5 
MBM1A_U14+++ 

MBM1A_U15+ 
C2 

[W6, W7, W8, 
W9, L3, L4, 

L5, L6] 
[1, 2] 

[F1, F2, P1, 
P2] 

EK 6 MBM1A_16+++ C2 
[W2, W8, L2, 
L4, L5, L6] 

[1, 2] 
[F1, F2, P1, 

P2] 

EK 7 MBM1A_K02+ C3 [W10] [1] [F1, P1] 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna sposobów 
obróbki ubytkowej i 
zwi�zków mi�dzy 
sposobami i 
rodzajami obróbki 
ubytkowej a 
dokładno�ci� i stanem 
powierzchni 
obrobionych 
przedmiotów 

Zna sposoby 
obróbki ubytkowej i 
zwi�zki mi�dzy 
sposobami i 
rodzajami obróbki 
ubytkowej a 
dokładno�ci� i 
stanem powierzchni 
obrobionych 
przedmiotów 

Zna sposoby 
obróbki ubytkowej i 
zwi�zki mi�dzy 
sposobami i 
rodzajami obróbki 
ubytkowej a 
dokładno�ci� i 
stanem powierzchni 
obrobionych 
przedmiotów i 
potrafi je uzasadni�

Zna sposoby obróbki 
ubytkowej i  zwi�zki 
mi�dzy sposobami i 
rodzajami obróbki 
ubytkowej a 
dokładno�ci� i 
stanem powierzchni 
obrobionych 
przedmiotów i potrafi 
je szczegółowo 
uzasadni�

EK 2 
Nie zna geometrii 
ostrza narz�dzi 
skrawaj�cych 

Zna geometri�
ostrza narz�dzi 
skrawaj�cych

Zna geometri�
ostrza narz�dzi 
skrawaj�cych i 
potrafi 
scharakteryzowa�
rol� poszczególnych 
k�tów w procesie 
skrawania

Zna geometri� ostrza 
narz�dzi 
skrawaj�cych i potrafi 
szczegółowo 
scharakteryzowa�
rol� poszczególnych 
k�tów w procesie 
skrawania

EK 3 

Nie zna zasad 
bezpiecze�stwa 
podczas obróbki 
ubytkowej 

Zna podstawowe 
zasady 
bezpiecze�stwa 
podczas obróbki 
ubytkowej 

Zna  zasady 
bezpiecze�stwa 
podczas obróbki 
ubytkowej 

Zna szczegółowo 
zasady 
bezpiecze�stwa 
podczas obróbki 
ubytkowej 

EK 4 

Nie potrafi obliczy� sił 
i mocy skrawania oraz 
czasu maszynowego 
obróbki 

Potrafi obliczy� sił i 
moc skrawania oraz 
czas maszynowy 
obróbki 

Potrafi obliczy� sił i 
moc skrawania oraz 
czas maszynowy 
obróbki oraz 
uzasadni�
otrzymane wyniki 

Potrafi obliczy� sił i 
moc skrawania oraz 
czas maszynowy 
obróbki oraz 
szczegółowo 
uzasadni� otrzymane 
wyniki 

EK 5 

Nie potrafi dobra�
sposobów i rodzajów 
obróbki do 
kształtowania 
elementów maszyn 

Potrafi dobra�
sposoby i rodzaje 
obróbki do 
kształtowania 
elementów maszyn 

Potrafi dobra�
sposoby i rodzaje 
obróbki do 
kształtowania 
elementów maszyn i 
wybór uzasadni�

Potrafi dobra�
sposoby i rodzaje 
obróbki do 
kształtowania 
elementów maszyn i 
wybór szczegółowo 
uzasadni�

EK 6 
Nie potrafi dobra�
narz�dzi 
skrawaj�cych do 

Potrafi dobra�
narz�dzia 
skrawaj�ce do 

Potrafi dobra�
narz�dzia 
skrawaj�ce do 

Potrafi dobra�
narz�dzia skrawaj�ce 
do wykonania 



wykonania typowych 
elementów maszyn 

wykonania typowych 
elementów maszyn 

wykonania 
typowych 
elementów maszyn i 
wybór uzasadni�

typowych elementów 
maszyn i wybór 
szczegółowo 
uzasadni�

EK 7 

Nie zna zagro�e�
�rodowiska 
negatywnymi 
skutkami obróbki 
materiałów 

Zna zagro�enia 
�rodowiska 
negatywnymi 
skutkami obróbki 
materiałów 

Zna zagro�enia 
�rodowiska 
negatywnymi 
skutkami obróbki 
materiałów i potrafi 
je ogranicza�

Zna zagro�enia 
�rodowiska 
negatywnymi 
skutkami obróbki 
materiałów, rozumie 
je i potrafi je 
ogranicza�

Autor programu: dr hab. in�. Kazimierz Zaleski, prof. PL  

Adres e-mail: k.zaleski@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Podstaw In�ynierii Produkcji 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Dr hab. in�. Kazimierz Zaleski, prof. PL 
Mgr in�. Jakub Matuszak 
Mgr in�. Agnieszka Skoczylas



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Tworzywa polimerowe Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 2 42-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: I  Semestr: 2 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomo�ciami dotycz�cymi tworzyw polimerowych 
stosowanych do wytwarzania elementów maszyn 

C2 
Przygotowanie studentów do wła�ciwego stosowania podsatwowych metod badania 
wła�ciwo�ci tworzyw  

 C3 Wdro�enie do pracy w zespole i kształtowanie odpowiedzialno�ci w pracy in�yniera mechanika  

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Student powinien posiada� wiedz�, umiej�tno�ci i kompetencje z zakresu podstaw in�ynierii 
materiałowej  

2 Student powinien posiada� wiedz�, umiej�tno�ci i kompetencje z zakresu podstaw chemii 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Definiuje podstawowe poj�cia z zakresu in�ynierii tworzyw polimerowych, charakteryzuje 
podstawowe tworzywa polimerowe, opisuje ich wła�ciwo�ci i zastosowanie  

EK 2 Charakteryzuje wybrane metody bada� podstawowych wła�ciwo�ci tworzyw polimerowych 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 3
Potrafi wykonywa� badania do�wiadczalne wybranych podstawowych wła�ciwo�ci tworzyw 
polimerowych, interpretowa� wyniki i wyci�ga� wnioski 

EK 4 Potrafi pracowa� indywidualnie i w zespole oraz planowa� wykonanie bada�
W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 5
Potrafi podporz�dkowa� si� regułom pracy w zespole oraz ma �wiadomo�� odpowiedzialno�ci 
za wykonywan� prac�, znaczenia profesjonalizmu i etyki w pracy in�yniera  

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin

W1 

Wiadomo�ci wprowadzaj�ce. Znaczenie profesjonalizmu i etyki w pracy 
in�yniera. Podstawowe poj�cia dotycz�ce tworzyw polimerowych. Podstawy 
otrzymywania i budowy tworzyw polimerowych. Klasyfikacja tworzyw. 
Podstawy budowy i struktury polimerów. Siły spójno�ci. Przemiany stanów 
skupienia. Składniki dodatkowe tworzyw.  

2 

W2 
Otrzymywanie, rodzaje, wła�ciwo�ci i zastosowanie tworzyw 
w�glowodorowych – polietylen, polipropylen, polistyren oraz jego kopolimery. 

1 

W3 Otrzymywanie, rodzaje, wła�ciwo�ci i zastosowanie tworzyw fluorowcowych – 1 



polichlorek winylu i jego kopolimery, polichlorek winylidenu, 
politetrafluoroetylen. 

W4 

Otrzymywanie, rodzaje, wła�ciwo�ci i zastosowanie tworzyw hydroksylowych –
polialkohol winylowy, polioctan winylu, poliformaldehyd, politrioksan, politlenek 
etylenu, propylenu i fenylenu oraz głównych tworzyw fenolowych i 
epoksydowych.

1 

W5 
Otrzymywanie, rodzaje, wła�ciwo�ci i zastosowanie tworzyw karboksylowych – 
polimetakrylan metylu, poliakrylonitryl, politeraftalan etylenu, politeraftalan 
butylenu, �ywice poliestrowe, poliw�glan.  

1 

W6 
Otrzymywanie, rodzaje, wła�ciwo�ci i zastosowanie tworzyw azotowych – 
poliamid, poliuretan. Otrzymywanie, rodzaje, wła�ciwo�ci i zastosowanie 
głównych tworzyw dienowych, nieorganicznych i biopolimerów.  

1 

W7 

Podstawowe wła�ciwo�ci tworzyw i metody bada�. Wła�ciwo�ci mechaniczne:
g�sto��, odkształcalno��, wytrzymało�� mechaniczna, udarno��, twardo��. 
Wła�ciwo�ci cieplne: przewodno�� i rozszerzalno�� cieplna, odporno�� cieplna 
i palno��. Wła�ciwo�ci elektryczne, optyczne. Odporno�� chemiczna i proces 
starzenia.  

2 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin

L1 
Zaj�cia wprowadzaj�ce: szkolenie BHP, zasady zaliczenia przedmiotu, podział 
na podgrupy, zasady pracy w podgrupie, zasady sporz�dzania sprawozda�, 
harmonogram �wicze�. 

1 

L2 Wyznaczanie g�sto�ci normalnej i nasypowej.  2 

L3 
Wyznaczanie twardo�ci tworzyw w stanie szklistym, w stanie 
wysokoelastycznym oraz elastomerów.  

2 

L4 Wyznaczanie wytrzymało�ci statycznej na zginanie oraz k�ta ugi�cia. 2 

L5 
Wyznaczanie dopuszczalnej temperatury u�ytkowania - temperatury ugi�cia 
oraz mi�knienia. 

2 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�. 

2 �wiczenia laboratoryjne, praca w grupach. 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Krótkie sprawdziany pisemne podczas �wicze�. 

F2 Ocena sprawozda�. 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Pisemny sprawdzian z zakresu tre�ci programowych wykładu (50% oceny ko�cowej) 

P2 
	rednia ocen cz�stkowych krótkich sprawdzianów pisemnych podczas �wicze� (20% oceny 
ko�cowej) 

 P3 	rednia ocen cz�stkowych sprawozda� (30% oceny ko�cowej) 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

18 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

2 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

18 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

12 

Suma 50 



Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Sikora R: Tworzywa wielkocz�steczkowe. Rodzaje, wła�ciwo�ci i struktura. Wydawnictwo 
Politechniki Lubelskiej, 1991. 

2 
Sikora R. (red.): Tworzywa polimerowe. �wiczenia laboratoryjne. Wydawnictwo Politechniki 
Lubelskiej, Lublin 2002. 

3 Saechtling H.: Tworzywa sztuczne. Poradnik. WNT, Warszawa 2007.  

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny

EK 1 MBM1A_W06(++) C1, C2 W1÷W7 1 P1 

EK 2 MBM1A_W08(++) C1, C2 W7, L2÷L8 1, 2 F1, P1, P2 

EK 3 
MBM1A_U09(+) 

MBM1A_U19(++) 
C2 L1÷L8 2 

F1, F2, P2, 
P3 

EK 4 MBM1A_U04(++) C2, C3 L1÷L8 2 F2, P2, P3 

EK 5 
MBM1A_K03(++) 
MBM1A_K04(+) 

C3 W1, L1÷L8 1, 2 F1, F2, P3,  

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie potrafi 
zdefiniowa�
podstawowych poj��
z zakresu in�ynierii 
tworzyw 
polimerowych, 
scharakteryzowa�
podstawowych 
tworzyw 
polimerowych, opisa�
ich wła�ciwo�ci i 
zastosowania 

Potrafi zdefiniowa�
podstawowe poj�cia 
z zakresu in�ynierii 
tworzyw 
polimerowych, 
wymienia 
podstawowe 
tworzywa 
polimerowe, 
wymienia ich 
podstawowe 
wła�ciwo�ci i 
zastosowania 

Potrafi zdefiniowa�
podstawowe poj�cia 
z zakresu in�ynierii 
tworzyw 
polimerowych, 
charakteryzuje 
podstawowe 
tworzywa 
polimerowe, opisuje 
ogólnie ich 
wła�ciwo�ci i 
zastosowania 

Potrafi zdefiniowa�
(omówi�) 
podstawowe poj�cia 
z zakresu in�ynierii 
tworzyw 
polimerowych, 
charakteryzuje 
wyczerpuj�co 
podstawowe 
tworzywa 
polimerowe, opisuje 
szczegółowo ich 
wła�ciwo�ci i 
zastosowania 

EK 2 

Nie potrafi 
scharakteryzowa�
wybranych metod 
bada� podstawowych 
wła�ciwo�ci tworzyw 
polimerowych 

Potrafi wymieni� i 
krótko omówi�
wybrane metody 
bada�
podstawowych 
wła�ciwo�ci tworzyw 
polimerowych

Potrafi ogólnie 
scharakteryzowa�
wybrane metody 
bada�
podstawowych 
wła�ciwo�ci 
tworzyw 
polimerowych

Potrafi szczegółowo 
scharakteryzowa�
wybrane metody 
bada� podstawowych 
wła�ciwo�ci tworzyw 
polimerowych

EK 3 

Nie potrafi wykonywa�
bada� wybranych 
podstawowych 
wła�ciwo�ci tworzyw 
polimerowych, 
interpretowa�
wyników i wyci�ga�
podstawowych 
wniosków 

Potrafi wykonywa�
badania wybranych 
podstawowych 
wła�ciwo�ci tworzyw 
polimerowych, bez 
interpretacji wyników 
i wyci�gni�cia 
podstawowych 
wniosków

Potrafi wykonywa�
badania wybranych 
podstawowych 
wła�ciwo�ci 
tworzyw 
polimerowych, 
interpretowa� wyniki 
bez wyciagni�cia 
podstawowych 

Potrafi wykonywa�
badania wybranych 
podstawowych 
wła�ciwo�ci tworzyw 
polimerowych, 
prawidłowo 
interpretowa� wyniki i 
wyci�ga� wła�ciwe 
podstawowe wnioski



wniosków

EK 4 

Nie potrafi pracowa�
indywidualnie i w 
zespole oraz 
planowa� wykonania 
bada�

Potrafi pracowa�
indywidualnie i w 
zespole bez 
planowania 
wykonania bada�

Potrafi pracowa�
indywidualnie i w 
zespole i planowa�
wykonanie bada�

Potrafi pracowa�
indywidualnie i 
kierowa� pracami w 
zespole oraz 
planowa� wykonanie 
bada� gwarantuj�ce 
dotrzymanie 
terminów 

EK 5 

Nie potrafi 
podporz�dkowa� si�
regułom pracy w 
zespole oraz nie ma 
�wiadomo�ci 
odpowiedzialno�ci za 
wykonywan� prac�, 
znaczenia 
profesjonalizmu i etyki 
w pracy in�yniera 

Potrafi 
podporz�dkowa� si�
regułom pracy w 
zespole oraz ma 
�wiadomo��
odpowiedzialno�ci 
za wykonywan�
prac�, bez 
�wiadomo�ci 
znaczenia 
profesjonalizmu i 
etyki w pracy 
in�yniera

Potrafi 
podporz�dkowa�
si� regułom pracy w 
zespole oraz ma 
�wiadomo��
odpowiedzialno�ci 
za wykonywan�
prac�, znaczenia 
profesjonalizmu bez 
znaczenia etyki w 
pracy in�yniera

Potrafi 
podporz�dkowa� si�
regułom pracy w 
zespole oraz ma 
�wiadomo��
odpowiedzialno�ci za 
wykonywan� prac�, 
znaczenia 
profesjonalizmu i 
etyki w pracy 
in�yniera, potrafi 
charakteryzowa� i 
analizowa� czynniki 
wpływaj�ce na 
profesjonalizm pracy 
in�yniera 

Autor programu: dr in�. Bronisław Samujło 

Adres e-mail: b.samujlo@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Procesów Polimerowych 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Bronisław Samujło, prof. zw. dr hab. in�. Janusz W. Sikora, dr in�. Tomasz 
Klepka, dr in�. Tomasz Garbacz, dr in�. Tomasz Jachowicz, dr in�. Emil 
Sasimowski, dr in�. Aneta Krzy�ak, dr in�. Aneta Tor – �wi�tek 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Podstawy Konstrukcji Maszyn I Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 4 43-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: 2 Semestr: 4 

Nazwa specjalno�ci: ---------------- 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia  9 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów z metodami konstruowania typowych elementów maszyn i 
mechanicznych zespołów konstrukcyjnych, z uwzgl�dnieniem wytrzymało�ci zm�czeniowej 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
 Wiedza 

1 Podstawowa wiedza w zakresie analizy wytrzymało�ciowej elementów konstrukcyjnych 

2 
Podstawowa wiedza w zakresie statyki i kinematyki punktu materialnego oraz ciała sztywnego i 
układu takich ciał 

3 
Podstawowa wiedza w zakresie in�ynierii materiałowej szczególnie wytrzymało�ci i wła�ciwo�ci 
materiałów metalowych 

 Umiej�tno�ci 

4 Potrafi wykorzysta� nabyt� wiedz�
5 Potrafi pozyskiwa� informacj� z literatury 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Ma podstawow� wiedz� w zakresie analizy obci��e� elementów maszyn 

EK 2 Ma podstawow� wiedz� w zakresie wytrzymało�ci zm�czeniowej 

EK 3 Ma podstawow� wiedz� w zakresie konstruowania mechanizmów �rubowych 

EK 4 Ma podstawow� wiedz� w zakresie konstruowania wałów i osi 

EK 5 Ma podstawow� wiedz� w zakresie konstruowania ło�ysk 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 6 Potrafi wyznaczy� wymiary elementów poddanych prostym i zło�onym stanom obci��e�
EK 7 Potrafi wyznaczy� wymiary podstawowych elementów mechanizmu �rubowego 

EK 8 Potrafi wyznaczy� wymiary wałów 

EK 9 Potrafi dobra� ło�yska do danej konstrukcji 

W zakresie kompetencji społecznych: 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Podstawy i przebieg procesu projektowania. 
Normalizacja, standaryzacja.   

2 

W2 
Obci��enia proste i zło�one elementów 
maszyn. 

1 



W3 
Wytrzymało�� zm�czeniowa. Zjawisko karbu. 
Okre�lanie wytrzymało�ci konstrukcji przy 
obci��eniach cyklicznych. 

3 

W4 

Poł�czenia i mechanizmy �rubowe. Typy 
poł�cze�  �rubowych. Metody oblicze�
wytrzymało�ciowych przy ró�nych typach 
obci��e�. Zjawisko wyboczenia i obliczenia 
sprawdzaj�ce. 

4 

W5 
Podstawy projektowania wałów i osi. Etapy 
projektowania wałów. Pr�dko�� krytyczna. 
Optymalizacja konstrukcji wałów 

4 

 W6 
Ło�yskowanie i zasady doboru ło�ysk. Typy 
ło�ysk. Dobór ło�ysk tocznych. Dobór ło�ysk 
�lizgowych. 

4 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 Obci��enia proste i zło�one. 1 

�W2 Wytrzymało�� zm�czeniowa. 2 

�W3 Wytrzymało�� mechanizmów �rubowych. 3 

�W4 Projektowanie wałów. 2 

�W5 Dobór ło�ysk tocznych. 1 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�
2 Analiza przypadków 

3 Rozwi�zywanie zada�

4 
Opracowanie pisemne – analiza metod ło�yskowania wałów do okre�lonych typów maszyn i 
warunków pracy 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Kolokwium z zada� z zakresu obci��e� zło�onych oraz wytrzymało�ci zm�czeniowej. 

F2 
Kolokwium z zada� z zakresu oblicze� sprawdzaj�cych mechanizm �rubowy w drugim 
przypadku obci��enia �rub oraz doboru ło�ysk tocznych. 

F3 
Kolokwium z teorii podstaw projektowania, zjawiska karbu i jego wpływu na wytrzymało��
konstrukcji oraz typów obci��e� poł�cze� �rubowych. 

F4 Ocena z opracowania pisemnego z analizy metod ło�yskowania wału 

F5 Aktywno�� w czasie zaj�� �wiczeniowych 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
	rednia arytmetyczna z ocen za kolokwia z zada� (F1 i F2) uzupełniona mo�liwo�ci�
podniesienia oceny o 0,5 na podstawie aktywno�ci (F5) w czasie zaj�� �wiczeniowych – 
�wiczenia 

P2 	rednia arytmetyczna z kolokwium z teorii (F3) oraz opracowania pisemnego (F4) – wykłady 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie wykładów – ł�czna liczba godzin w 
semestrze 

18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie �wicze� – ł�czna liczba godzin w 
semestrze 

9 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu do 
wykładów – ł�czna liczba godzin w semestrze 

1 



Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu do �wicze�
– ł�czna liczba godzin w semestrze 

2 

Przygotowanie si� do zaj�� �wiczeniowych – 
ł�czna liczba godzin w semestrze 

9 

Przygotowanie si� do zalicze� kolokwium z 
�wicze� – ł�czna liczba godzin w semestrze 

15 

Opracowanie pisemne analizy metod 
ło�yskowania wału 

35 

Przygotowanie si� do zalicze� kolokwium z 
wykładów – ł�czna liczba godzin w semestrze 

11 

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
Literatura podstawowa 

1 „Podstawy konstrukcji maszyn tom 1-3” pod redakcj� M. Dietrich, WNT 2007 

2 
Jacek Czarnigowski, Mirosław Ferdynus, Leszek Ku�mierz, Grzegorz Poniewa� „Podstawy 
Konstrukcji Maszyn. Zbiór zada�” Edit Sp. z o.o., Otwock, 2008 

Literatura uzupełniaj�ca 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W05+ C1 W1, W2, �W1 1, 2, 3 F1, P1 

EK 2 
MBM1A_W11 

+++ 
C1 W3, �W2 1, 2, 3 F1, F3, P1, P2 

EK 3 
MBM1A_W11 

+++ 
C1 W4, �W3 1, 2, 3 F2, F3, P1, P2 

EK 4 
MBM1A_W11 

+++ 
C1 W5, �W4 1, 2, 3 F4, P1, P2 

EK 5 
MBM1A_W11 

+++ 
C1 W6, �W5 1, 2, 3 F2, F4, P1, P2 

EK 6 
MBM1A_U09 

++ 
C1 �W1, �W2 1, 2, 3 F1, P1 

EK 7 
MBM1A_U12 

+++ 
C1 �W3 1, 2, 3 F2, P1 

EK 8 
MBM1A_U12 

+++ 
C1 �W4 1, 2, 3 F2, P1 

EK 9 
MBM1A_U12 

+++ 
C1 �W5, W6 1, 2, 3 F4, F2, P1 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie umie okre�li�
typów obci��e�
elementów maszyn 

Potrafi okre�li� typy 
obci��e�
działaj�cych na 
element maszyny   

Potrafi okre�li� typy 
i okre�li� wzory do 
oblicze� obci��e�
działaj�cych na 
element maszyny   

Potrafi okre�li� typy i 
okre�li� wzory do 
oblicze� obci��e�
działaj�cych na 
element maszyny  
oraz zna zasady 
wyznaczania 



napr��enia 
wypadkowego w 
dowolnym punkcie 
elementu 

EK 2 

Nie zna 
podstawowych poj��
z zakresu 
wytrzymało�ci 
zm�czeniowej  

Zna podstawowe 
poj�cia z zakresu 
wytrzymało�ci 
zm�czeniowej 

Zna zasady 
wyznaczania 
napr��e�
dopuszczalnych 
przy obci��eniu 
zm�czeniowym 

Zna zasady 
wyznaczania 
napr��e�
dopuszczalnych przy 
obci��eniu 
zm�czeniowym oraz 
wpływ zjawiska karbu 
na te napr��enia 

EK 3 

Nie zna typów 
obci��e� poł�cze� i 
mechanizmów 
�rubowych 

Zna typy obci��e�
poł�cze� i 
mechanizmów 
�rubowych. 

Zna typy obci��e�
poł�cze� i 
mechanizmów 
�rubowych oraz 
wzory dotycz�ce 
analizy ich 
wytrzymało�ci. 

Zna typy obci��e�
poł�cze� i 
mechanizmów 
�rubowych, zna 
wzory dotycz�ce 
analizy ich 
wytrzymało�ci oraz 
zna sposoby 
obliczania 
wyboczenia 
konstrukcji 

EK 4 

Nie zna zasad 
konstruowania wałów 
i osi 

Zna podstawowe 
etapy konstruowania 
wałów i osi 

Zna metod�
projektowania 
wst�pnego wałów i 
osi 

Zna metod�
projektowania 
wst�pnego wałów i 
osi oraz metody 
sprawdzania 
poprawno�ci 
konstrukcji na 
dalszych etapach 
projektowania wału 
lub  osi 

EK 5 
Nie zna typów ło�ysk 
stosowanych w 
konstrukcji maszyn 

Zna typy ło�ysk 
stosowanych w 
konstrukcji maszyn 

Zna zasady doboru 
ło�ysk tocznych 

Zna zasady doboru 
ło�ysk tocznych oraz 
ło�ysk �lizgowych 

EK 6 

Nie potrafi 
przeprowadzi�
oblicze� elementów 
maszyn poddanych 
prostym i zło�onym 
stanom obci��e�

Potrafi wyznaczy�
rodzaje obci��e�
działaj�cych na 
element w zło�onym 
stanie napr��e�. 
Potrafi przedstawi�
metod�
wyznaczania 
napr��e�
dopuszczalnych przy 
obci��eniu 
zm�czeniowym. 

Potrafi wyznaczy�
rodzaje obci��e�
działaj�cych na 
element w 
zło�onym stanie 
napr��e� oraz 
wyznaczy�
napr��enia 
wypadkowe. Potrafi 
zastosowa� metod�
wyznaczania 
napr��e�
dopuszczalnych 
przy obci��eniu 
zm�czeniowym do 
konkretnego 
przypadku. 

Potrafi przeprowadzi�
pełn� analiz�
konstrukcji poddanej 
zło�onemu stanowi 
obci��e�
zm�czeniowych oraz 
wyci�gn�� wnioski z 
przeprowadzonej 
analizy. 

EK 7 

Nie potrafi 
przeprowadzi� analizy 
wytrzymało�ci 
poł�czenia �rubowego 

Potrafi okre�li�
przypadek 
obci��enia 
mechanizmu 
�rubowego i okre�li�
typ obci��e�
działaj�cych na 

Potrafi 
przeprowadzi�
analiz� obci��e� i 
napr��e�
wyst�puj�cych w 
poł�czeniu lub 
mechanizmie 

Potrafi przeprowadzi�
analiz� obci��e� i 
napr��e�
wyst�puj�cych w 
poł�czeniu lub 
mechanizmie 
�rubowym i 



poszczególne 
elementy. 

�rubowym. wyci�gn�� wnioski do 
optymalizacji 
konstrukcji. 

EK 8 

Nie potrafi wyznaczy�
podstawowych 
wymiarów wału. 

Potrafi wyznaczy�
obci��enia wału we 
wskazanych 
przekrojach. 

Potrafi wyznaczy�
wymagane 
minimalne wymiary 
wału we 
wskazanych 
przekrojach. 

Potrafi wyznaczy�
wymagane minimalne 
wymiary wału we 
wskazanych 
przekrojach i 
zaproponowa� jego 
stopniowanie. 

EK 9 

Nie potrafi dobra�
ło�ysk 

Potrafi wskaza� typy 
ło�ysk mo�liwe do 
zastosowania w 
danej konstrukcji 

Potrafi wskaza�
typy ło�ysk mo�liwe 
do zastosowania w 
danej konstrukcji 
oraz przeprowadzi�
obliczenia zwi�zane 
z doborem 

Potrafi wskaza� typy 
ło�ysk mo�liwe do 
zastosowania w 
danej konstrukcji, 
przeprowadzi�
analiz� krytyczn�
doboru, wskaza�
najlepsze 
rozwi�zanie oraz 
przeprowadzi�
obliczenia zwi�zane z 
doborem 

Autor programu: dr in�. Jacek Czarnigowski

Adres e-mail: j.czarnigowski@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczny 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Dr in�. Jacek Czarnigowski 
Dr in�. Grzegorz Poniewa�
Dr in�. Mirosław Ferdynus 
Dr in�. Hubert D�bski 
Dr in�. Aleksander Nieoczym 
Dr in�. Jakub Gajewski



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
 Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: ���������	
�������������� Kod ECTS  

Status przedmiotu: 	�	�����	�� MBM 1 N 0 4 44-0_0 

J�zyk wykładowy: �	����

Rok: 2-gi Semestr: 4

Nazwa specjalno�ci: Dotyczy tylko tych kierunków i tych stopni studiów na których zaplanowano specjalno�ci w 
przypadku przedmiotów obieralnych w ramach bloku obieralnego wpisujemy nazw� bloku 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia  18 

Laboratorium  18 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 5 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów z poj�ciem stateczno�ci i rozwi�zywaniem zagadnie� wyboczenia 
pr�tów. 

C2 Zapoznanie studentów ze zło�onymi przypadkami obci��e� elementów konstrukcyjnych. 

C3 
Zapoznanie studentów z wymiarowaniem (doborem) przekrojów prostych elementów 
konstrukcyjnych według hipotez wytrzymało�ciowych. 

C4 
Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu analizy i rozwi�zywania prostych konstrukcji 
metodami energetycznymi. 

C5 
Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu rozwi�zywania wybranych układów 
dwuwymiarowych cienko�ciennych i grubo�ciennych. 

C6 
Przygotowanie studenta do samodzielnego rozwi�zywania problemów obejmuj�cych zło�one 
przypadki wytrzymało�ci materiałów 

C7 Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu wytrzymało�ci zm�czeniowej. 

C8 
Przekazanie wiedzy dotycz�cej wybranej aparatury i niektórych metod pomiarowych 
stosowanych w wytrzymało�ci materiałów. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Zna i potrafi stosowa� podstawowe prawa mechaniki ogólnej (w tym zwłaszcza statyki) 

2 Zna podstawy algebry, geometrii oraz rachunku ró�niczkowego i całkowego 

3 Zna metody wyznaczania i oceny bł�dów pomiarowych 

4 Zna podstawowe rodzaje materiałów i ich wła�ciwo�ci 

5 Zna i potrafi rozwi�zywa� proste przypadki wytrzymało�ci materiałów  

Efekty kształcenia 
 W zakresie wiedzy student: 

EK 1 rozumie zagadnienie wyboczenia pr�tów 

EK 2 opisuje i rozumie siły wewn�trzne elementów konstrukcyjnych maszyn dla obci��e� zło�onych 

EK 3
formułuje zale�no�ci pomi�dzy obci��eniem i geometri� konstrukcji a napr��eniami w 
zło�onych stanach obci��e�

EK 4 zna podstawowe metody pomiarowe odkształce� i obci��e� elementów konstrukcyjnych 

 W zakresie umiej�tno�ci student: 

EK 5
potrafi dobiera� wymiary przekrojów elementów konstrukcyjnych z zastosowaniem kryteriów 
stateczno�ci, wytrzymało�ci i sztywno�ci w zło�onych przypadkach obci��e�  

EK 6 analizuje otrzymane wyniki oblicze� wytrzymało�ciowych dla zło�onych przypadków obci��e�



EK 7 potrafi korzysta� z typowej aparatury laboratoryjnej stosowanej w wytrzymało�ci materiałów 

 W zakresie kompetencji społecznych student: 

EK 8 pracuje samodzielnie rozwi�zuj�c przedstawiony problem 

EK 9 potrafi pracowa� zespołowo w trakcie zaj�� praktycznych 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin

W1 
Stateczno�� pr�tów. Siła krytyczna, wzór Eulera. Wyboczenie spr��ysto-
plastyczne. 

1 

W2 Wytrzymało�� zło�ona; hipotezy wyt��eniowe. Przykłady. 1 

W3 Metody energetyczne dla układów statycznie wyznaczalnych.  1 

W4 Metody energetyczne dla układów statycznie niewyznaczalnych. Metoda sił.. 1 

W5 Rozwi�zywanie belek wieloprz�słowych – metoda trzech momentów 1 

W6 
Powłoki cienko�cienne w stanie błonowym. Stan napr��enia w �ciance 
powłoki. Równanie Laplace’a. Równania równowagi dla cz��ci zbiornika. 
Obliczenia typowych zbiorników cienko�ciennych. 

1 

W7 Rura grubo�cienna. Zadanie Lamego. 1 

W8 Zginanie płyt cienkich.. 1 

W9 Wytrzymało�� zm�czeniowa. 1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin
�W1 Stateczno�� pr�tów – zadania rachunkowe 2 
�W2 Wytrzymało�� zło�ona 2 

�W3 
Energia potencjalna spr��ysto�ci układów liniowo-spr��ystych. Twierdzenie 
Castigliano – przykłady  

2 

�W4 Metody energetyczne dla układów statycznie wyznaczalnych- przykłady 2 
�W5 Kolokwium I Metoda sił -przykłady 2 
�W6 Metoda sił cd – przykłady; Metoda trzech momentów 2
�W7 Obliczenia wytrzymało�ciowe zbiorników cienko�ciennych. 2 
�W8 Zadanie Lamego – przykłady 2 
�W9 Kolokwium II 2 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin

L1 
Zaj�cia wprowadzaj�ce: szkolenie BHP, zasady zaliczenia przedmiotu, podział 
na podgrupy, harmonogram �wicze�. Statyczna próba rozci�gania metali. 

2 

L2 Badanie stanu odkształce� i napr��e� w belce przy czystym zginaniu. 2 

L3 Wyznaczanie modułu spr��ysto�ci G w rurze skr�canej. 2 

L4 Stateczno�� pr�tów smukłych 2 

L5 Badania spr��yny �rubowej. 2 

L6 
Badania rozkładu napr��e� w przekroju poprzecznym mimo�rodowo 
rozci�ganego pr�ta. 

2 

L7 Badania elastooptyczne. 2 

L8 Badania wytrzymało�ci zm�czeniowej materiałów. 2 

L9 Zaj�cia ko�cowe. Zaliczenie i wpisy. Udarowa próba zginania.. 2 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne

1 
Wykład informacyjny z wykorzystaniem �rodków audiowizualnych. Na zaj�ciach s� omawiane 
tre�ci teoretyczne oraz przykłady zastosowa�. 

2 
�wiczenia: rozwi�zywanie zada� przez studentów pod kontrol� prowadz�cego. Praktyczne 
zastosowanie omawianych tre�ci wykładowych; dyskusja wyników. 

3 Laboratorium: metoda praktyczna oparta na obserwacji i pomiarze, pokazy, metoda 



aktywizuj�ca zwi�zana z praktycznym działaniem studentów. 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Odpowiedzi ustne – rozwi�zywanie zada� rachunkowych 

F2 Aktywno�� w trakcie zaj�� rachunkowych i laboratoryjnych  

F3 Uzyskane oceny z kolokwiów w trakcie �wicze� rachunkowych. 

F4 
Wyniki sprawdzianów wst�pnych z zagadnie� dotycz�cych poszczególnych �wicze�
laboratoryjnych 

F5 Uzyskane oceny sprawozda� z realizacji poszczególnych �wicze� laboratoryjnych 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Zaliczenia �wicze� uzyskuje student, który zaliczył oba kolokwia na ocen� co najmniej 
dostateczn�. Ocena ko�cowa z �wicze� jest �redni� arytmetyczn� z ocen uzyskanych na 
kolokwiach. 

P2 
Zaliczenie �wicze� laboratoryjnych nast�puje w wyniku zaliczenia wszystkich sprawdzianów 
wst�pnych oraz pozytywnej oceny przedło�onych sprawozda� z zrealizowanych �wicze�. 

P2 
Egzamin odbywa si� w formie pisemnej składaj�cego si� z trzech zada� rachunkowych oraz 
jednego problemu teoretycznego. Student musi uzyska� ocen� pozytywn� z cz��ci zadaniowej i 
teoretycznej. 

P3 
Ocena ko�cowa przedmiotu to �rednia arytmetyczna z ocen uzyskanych na zaliczeniu �wicze�,  
zaliczeniu zaj�� laboratoryjnych oraz z cz��ci zadaniowej i cz��ci teoretycznej egzaminu. 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe–liczba godzin w semestrze] 45 

[Godziny kontaktowe  w formie np. konsultacji  2 

[Przygotowanie si� do laboratorium  49 

[Przygotowanie si� do zaj��  29 

… 

Suma 125 

Suma punktów ECTS dla przedmiotu 5 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Komorzycki C., Teter A.: Podstawy statyki i wytrzymało�ci materiałów. Wydawnictwo Poli-
techniki Lubelskiej, Lublin, 2000. 

2 Niezgodzi�ski M.E., Niezgodzi�ski T.: Wytrzymało�� materiałów, Warszawa, PWN, 2004. 

3 
Banasiak M., Grossman K, Trombski M.: Zbiór zada� z wytrzymało�ci materiałów. PWN, 
Warszawa, 1998. 

4 
Niezgodzi�ski M., Niezgodzi�ski T.: Zadania z wytrzymało�ci materiałów. Wydawnictwa 
Naukowe PWN, Warszawa 2000. 

5 
Teter A.: Badania do�wiadczalne i numeryczne MES prostych przypadków wytrzymało�ci 
materiałów. Materiał dost�pny na stronie WWW. 

6 
B�k R., Burczy�ski T.: Wytrzymało�� materiałów z elementami uj�cia komputerowego. 
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001. 

7 Zielnica J.: Wytrzymało�� materiałów. Wydawnictwo Politechniki Pozna�skiej, Pozna� 2002. 

8 
Ka
mir T., Komorzycki C., Sadowski T., Teter A.: Badanie wła�ciwo�ci mechanicznych 
materiałów. Wydawnictwo IZT Sp. Zoo, Lublin 2001. 

9 
Sobiesiak, K. Szabelski K. (pod red.): Laboratorium wytrzymało�ci materiałów. Wydawnic-twa 
Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1994. 



Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 ��������� C1 W1, �W1, L4 1,2,3 
F1, F3, F4, 

F5, P1, P2, P3

EK 2 ���������� C2, C6 

W2, W3, W5, 
W6, W7, W8,  
�W2,  CW7, 
CW8, L5, L6 

1,2,3 
F1, F2, F3, 
F4, F5, P1, 

P2, P3 

EK 3 ���������
C2, C3, C4, 

C6 

W2, W6, W7, 
W8, CW2, 

CW7, �W8,  
L5, L6 

1,2,3 
F1, F2, F3, 
F4, F5, P1, 

P2, P3 

EK 4 ������ ��� C6, C8 
L2, L3, L4, L5, 

L6, L7 
3 F2, F4, F5, P3 

EK 5 ����!�"��
C1, C2, C3, 

C5, C6 

W1, W2, 
W3,W4, W5, 
W6, W7, W8,  
�W1, �W2, 
�W3, �W4, 
�W5, �W6, 
�W7, �W8, 

L4 

1,2,3 
F1, F2, F3, 
F4, F5, P1, 

P2, P3 

EK 6 ����!�"�� C2, C3, C4 

�W1, �W2, 
�W3, �W4, 
�W5, �W6, 
�W7, �W8, 
L5, L6, L7 

2,3 
F1, F2, F3, 
F4, F5, P1, 

P2, P3 

EK 7 ����!�"�� C8 
L1, L2, L3, L4, 
L5, L6, L7, L8, 

L9 
3 F2, F5, P3 

EK 8 ����#�$��
C3, C4, C6, 

C7 
�W5, �W9 2 F3, P1, P2, P3

EK 9 ����#�%��� C8 
L1, L2, L3, L4, 
L5, L6, L7, L8, 

L9 
3 F2, P3 



Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie rozumie poj�cia 
stateczno�ci pr�ta

Zna poj�cie 
stateczno�ci pr�ta i 
potrafi rozwi�za�
zagadnie w zakresie 
spr��ystym

Zna poj�cie 
stateczno�ci pr�ta i 
potrafi rozwi�za�
zagadnie w 
zakresie spr��ystym 
i spr��ysto-
plastycznym

Zna poj�cie 
stateczno�ci pr�ta i 
potrafi rozwi�za�
zadanie doboru 
przekroju w 
zagadnieniu 
spr��ystym i 
spr��ysto-
plastycznym 

EK 2 

Nie potrafi 
zidentyfikowa� sił 
wewn�trznych w  
elementach 
konstrukcyjnych 
maszyn w zło�onych 
stanach obci��e�  

Potrafi 
zidentyfikowa� siły 
wewn�trzne w  
elementach 
konstrukcyjnych 
maszyn w zło�onych 
stanach obci��e�  

Potrafi 
zidentyfikowa� i 
omówi� siły 
wewn�trzne w  
elementach 
konstrukcyjnych 
maszyn w 
zło�onych stanach 
obci��e�

Potrafi 
zidentyfikowa� i 
szczegółowo 
scharakteryzowa�
siły wewn�trzne w  
elementach 
konstrukcyjnych 
maszyn w zło�onych 
stanach obci��e�

EK 3 

Nie zna zale�no�ci 
pomi�dzy 
obci��eniem i 
geometri� konstrukcji 
a napr��eniami w 
zło�onych stanach 
obci��e�

Potrafi wyznaczy�
zale�no�ci pomi�dzy 
obci��eniem i 
geometri�
konstrukcji a 
napr��eniami w 
wybranych 
zło�onych stanach 
obci��e�  

Potrafi wyznaczy�
zale�no�ci 
pomi�dzy 
obci��eniem i 
geometri�
konstrukcji a 
napr��eniami w 
dowolnych 
zło�onych stanach 
obci��e�

Potrafi wyznaczy� i 
szczegółowo omówi�  
zale�no�ci pomi�dzy 
obci��eniem i 
geometri� konstrukcji 
a napr��eniami w 
dowolnych zło�onych 
stanach obci��e�

EK 4 

Nie zna �adnych 
metod pomiarowych 
wykorzystywanych w 
wytrzymało�ci 
materiałów 

Zna elementarne 
metody pomiarowe 
wykorzystywane w 
wytrzymało�ci 
materiałów 

Zna metody 
pomiarowe 
wykorzystywane w 
wytrzymało�ci 
materiałów 

Zna metody 
pomiarowe 
wykorzystywane w 
wytrzymało�ci 
materiałów i potrafi je 
dobiera� do 
wybranych 
przypadków  

EK 5 

Nie potrafi dobiera�
wymiarów przekrojów 
elementów 
konstrukcyjnych z 
zastosowaniem 
kryterium 
stateczno�ci, 
wytrzymało�ci i 
sztywno�ci w 
zło�onych stanach 
obci��e�

Potrafi dobiera�
wymiary przekrojów 
elementów 
konstrukcyjnych z 
zastosowaniem 
kryterium 
stateczno�ci, 
wytrzymało�ci i 
sztywno�ci w 
elementarnych 
przypadkach 
zło�onych stanów 
obci��e�

Potrafi dobiera�
wymiary przekrojów 
elementów 
konstrukcyjnych z 
zastosowaniem 
kryterium 
stateczno�ci, 
wytrzymało�ci i 
sztywno�ci w 
zło�onych stanach 
obci��e�

Potrafi dobiera�
wymiary przekrojów 
elementów 
konstrukcyjnych z 
zastosowaniem 
kryterium 
stateczno�ci, 
wytrzymało�ci i 
sztywno�ci w 
zło�onych stanach 
obci��e�. Potrafi 
uzasadni� metod�
rozwi�zania i  
szczegółowo omówi�
wyniki. 

EK 6 

Nie potrafi wykona�
oblicze�
wytrzymało�ciowych 
dla zło�onych 
przypadków obci��e�

Potrafi wykona�
obliczenia 
wytrzymało�ciowe 
dla zło�onych 
przypadków 
obci��e�

Potrafi analizowa�
wyniki oblicze�
wytrzymało�ciowych 
dla zło�onych 
przypadków 
obci��e�

Potrafi wyczerpuj�co 
analizowa� wyniki 
oblicze�
wytrzymało�ciowych 
dla zło�onych 
przypadków obci��e�

EK7 Nie zna podstawowej Zna podstawow� Zna klasyczn� i Zna klasyczn� i 



aparatury stosowanej 
w wytrzymało�ci 
materiałów 

aparatur�
stosowan� w 
wytrzymało�ci 
materiałów i potrafi z 
niej korzysta�

nowoczesn�
aparatur�
stosowan� w 
wytrzymało�ci 
materiałów; potrafi 
j� obsługiwa�

nowoczesn�
aparatur� stosowan�
w wytrzymało�ci 
materiałów; potrafi j�
obsługiwa�, rozumie 
zasad� jej działania 

    

EK 8 

Nie potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu 

Potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu po 
ukierunkowaniu 
przez prowadz�cego 

Potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu 

Potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu i klasy 
zagadnie�
podobnych stosuj�c 
ró�ne metody 
rozwi�za�

EK 9 

Nie potrafi pracowa�  
zespołowo nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu 

Potrafi pracowa�  
zespołowo nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu po 
ukierunkowaniu 
przez prowadz�cego 
lub członka zespołu 

Potrafi pracowa�  
zespołowo nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu 

Potrafi pracowa�  
zespołowo nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu i klasy 
zagadnie�
podobnych, potrafi 
motywowa� do pracy 
innych członków 
zespołu. Czuje 
odpowiedzialno�� za 
prac� członków 
zespołu. 

Autor programu: Dr hab. in�. A. Teter, prof. PL 

Adres e-mail: a.teter@pollub.pl

Jednostka 
prowadz�ca: 

Katedra Mechaniki Stosowanej 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Dr hab. in�. Andrzej Teter, prof. nadzw. PL, dr in�. Jarosław Latalski, dr in�. 
Tomasz Ka�mir, dr in�. Sylwester Samborski, dr in�. K. K�cik, dr in�. M. 
Borowiec, dr in�. A. Mitura, dr. In�. R. Rusinek, dr in�. W. Samodulski, mgr in�. M. 
Boche�ski, in�. A. Piekarczyk, in�. A. Królicki, mgr in�. A. Weremczuk 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 4 45-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: II Semestr: 4 

Nazwa specjalno�ci:   

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia  - 

Laboratorium  9 

Projekt  - 

Liczba punktów ECTS: 3 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomo�ciami dotycz�cymi metod otrzymywania 
wytworów z tworzyw polimerowych oraz budowy i działania maszyn i narz�dzi przetwórczych. 

C2 
Przygotowanie studentów do prawidłowego stosowania metod przetwórstwa w pracach 
in�ynierskich i praktyczne poznanie wybranych metod przetwórstwa tworzyw 
polimerowych. 

C3 
U�wiadomienie studentom wa�no�ci i odpowiedzialno�ci pracy in�yniera w �rodowisku 
zwi�zanym z przetwórstwem tworzyw.  

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Student powinien posiada� wiedz�, umiej�tno�ci i kompetencje z zakresu przedmiotu „tworzywa 
polimerowe” 

2 
Student powinien posiada� wiedz�, umiej�tno�ci i kompetencje z zakresu przedmiotu „podstawy 
konstrukcji maszyn”

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Student ma uporz�dkowan� wiedz� obejmuj�c� kształtowanie elementów maszyn metodami 
przetwórstwa tworzyw polimerowych.   

EK 2 Student ma wiedz� w zakresie budowy narz�dzi i maszyn do przetwórstwa tworzyw 

EK 3 Student orientuje si� w obecnym stanie i trendach rozwojowych budowy maszyn 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 4 Student potrafi pracowa� indywidualnie i w zespole 

EK 5 Student potrafi zaprojektowa� proces technologiczny typowych elementów maszyn 

EK 6
Student potrafi dobra� narz�dzia i maszyny technologiczne niezb�dne do wykonywania 
typowych elementów maszyn 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 7
Student ma poczucie odpowiedzialno�ci za wykonywan� prac� i �wiadomo��
odpowiedzialno�ci spoczywaj�cej na osobie posiadaj�cej tytuł in�yniera.  

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin

W1 
Poczucie odpowiedzialno�ci za wykonywan� prac�, �wiadomo��
odpowiedzialno�ci spoczywaj�cej na osobie in�yniera. 

1 

W2 Wiadomo�ci ogólne. Interpretacja przemian stanów tworzyw. Klasyfikacja 
metod przetwórstwa. Podstawy reologiczne. Charakterystyka reologiczna. 

1 



Poj�cie przetwarzalno�ci. 

 W3 

Uplastycznianie. Układy uplastyczniaj�ce maszyn do przetwórstwa. Układ 
�limak-cylinder: jedno�limakowy, dwu�limakowy, nie�limakowy. Zasobnik i 
strefa zasypu. Zarys teorii układu jedno�limakowego i dwu�limakowego. 
Uplastycznianie bez�limakowe: tłokowe, tarczowe, pier�cieniowe, 
wirnikowe liniowe i planetarne. Uplastycznianie mieszane. 

4 

W4 

Metody przetwórstwa fizyczno-chemicznego I rodzaju. Spajanie – 
zgrzewanie i spawanie. Proces porowania: spiekanie, formowanie 
rozrostowe, rozdzielanie cieplnego tworzyw porowartych i folii. Suszenie i 
podgrzewanie. Ulepszanie fizyczne: cieplne radiacyjne i aktywowanie. 

3 

W5 

Metody przetwórstwa fizyczno-chemicznego II rodzaju. Wytłaczanie 
konwencjonalne. Odmiany wytłaczania: tłokowe, autotermiczne, poruj�ce, 
powlekaj�ce, współwytłaczanie. Wtryskiwanie konwencjonalne i 
dokładno�ciowe. Budowa i działanie układu narz�dziowego. Odmiany 
procesu wtryskiwania: wieloskładnikowe, poruj�ce, wysokotemperaturowe, 
tworzyw utwardzalnych. Prasowanie i jego odmiany – wst�pne, 
wysokoci�nieniowe i niskoci�nieniowe. Laminowanie: natryskowe, 
przeci�ganie, nawijanie, nakładanie. Zarys procesów odlewania 
normalnego i rotacyjnego, kalandrowania, mieszania i prz�dzenia. 

6 

W6 

Metody przetwórstwa chemiczno-fizycznego. Formowanie 
polimeryzacyjne. Procesy nanoszenia fluidyzacyjnego, elektrocieplnego, 
płomieniowego, polewaj�cego, natryskowego i zanurzeniowego. Podstawy 
procesów klejenia i kitowania. Metalizowanie tworzyw: foli�, natryskowe, 
zanurzeniowe, pró�niowej elektrochemiczne. Ulepszanie chemiczne. 

3 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – laboratorium 

 Tre�ci programowe Liczba godzin

L1 
Zaj�cia wprowadzaj�ce: szkolenie BHP, zasady zaliczenia przedmiotu, 
podział na podgrupy, harmonogram �wicze�. 

1 

L2 
Spajanie tworzyw. Metody zgrzewania oraz spawania tworzyw. Przebieg 
procesu zgrzewania pojemno�ciowego, rezystancyjnego oraz spawania 
tworzyw. 

2 

L3 
Wytłaczanie kształtowników. Budowa i funkcje elementów linii 
technologicznej wytłaczania. Przebieg procesu wytłaczania. 

2 

L4 Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem folii. Metody wytłaczania z 
rozdmuchiwaniem folii. Budowa i działanie elementów stanowiska 
technologicznego. Przebieg procesu. 

2 

L5 Wtryskiwanie tworzyw termoplastycznych. Budowa i funkcje zespołów 
wtryskarki. Cykl procesu wtryskiwania i główne parametry. Przebieg 
procesu. 

2 

L6 Prasowanie wst�pne - tabletkowanie. Metody prasowania wst�pnego, 
stosowane narz�dzia i maszyny. Przebieg procesu. 

2 

L7 Odlewanie rotacyjne tworzyw. Budowa i działanie maszyny do odlewania. 
Przebieg procesu. 

2 

L8 Metalizowanie pró�niowe tworzyw. Charakterystyka procesu 
metalizowania pró�niowego tworzyw. Budowa i działanie napylarki 
pró�niowej. Przebieg procesu. 

2 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład – wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych 

2 
Laboratorium – pokaz działania wybranych maszyn, narz�dzi i urz�dze� z wyja�nieniami i 
opisem 

3 Laboratorium – metoda aktywizuj�ca z praktycznym działaniem studentów 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 



F1 
Krótkie sprawdziany podczas wykładu w trakcie semestru, których wyniki s� dyskutowane 
w grupach lub indywidualnie.  

F2 Krótkie testy w trakcie trwania laboratorium. 

F3 Praca studenta w formie sprawozdania z wykonywanych �wicze� laboratoryjnych 

F4 Praca studenta w formie samodzielnych i grupowych opracowa� wykonanych poza uczelni�
Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Wykład zaliczenie z ocen� - Pisemny sprawdzian z zakresu I cz��ci tre�ci programowych 
wykładów (50% oceny zaliczeniowej). 

P2 
Wykład zaliczenie z ocen� - Pisemny sprawdzian z zakresu II cz��ci tre�ci programowych 
wykładów (50% oceny zaliczeniowej). 

P3 
Laboratorium – ustalenie oceny zaliczeniowej (�redniej arytmetycznej) na podstawie ocen 
cz�stkowych otrzymanych w czasie trwania laboratorium (testy i sprawozdania) i uzyskanych za 
indywidualne i grupowe opracowania wykonane poza uczelni�.

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

27 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

3 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

30 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

15 

Suma 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw wielkocz�steczkowych. Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 
1993. 

2 
Praca zbiorowa pod red R. Sikory: Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Podstawy logiczne, 
formalne i terminologiczne. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006. 

3 
Garbacz T., Sikora J. W.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Cz��� I. �wiczenia 
laboratoryjne. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012 

4 
Klepka T., Jachowicz T.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Cz��� II. �wiczenia 
laboratoryjne. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012 

5 White J.L., Potente H.: Screw Extrusion. Carl Hanser Verlag, Munich 2003. 

6 
Boci�ga E.: Specjalne metody wtryskiwania tworzyw polimerowych. Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa 2008. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W12 (+) C1, C2 
W2÷W6, 

L2÷L8 
1, 2, 3 

F1, F2, F3, F4, 
P1, P2, P3 

EK 2 
MBM1A_W13  

(+) 
C1, C2 

W2÷W6, 

L2÷L8 
1, 2, 3 

F1, F2, F3, F4, 
P1, P2, P3 

EK 3 MBM1A_W24 C1, C2 W2÷W6 1, 2, 3 F1, F2, F3, F4, 



(++) L2÷L8 P1, P2, P3 

EK 4 
MBM1A_U04 

(++) 
C2 L2÷L8 2, 3 F2, F3, F4, P3 

EK 5 
MBM1A_U15 

(+) 
C1 W2÷W6 1 F1, P1, P2 

EK 6 
MBM1A_U16 

(+) 
C1 W2÷W6 1 F1, P1, P2 

EK 7 
MBM1A_K03 

(++) 
C3 

W1 
L1 

1 P1, P3 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Student nie zna 
metod przetwórstwa 

tworzyw 
polimerowych 

Student potrafi 
sklasyfikowa�

wi�kszo�� metod 
przetwórstwa 

tworzyw i wymieni�
wytwarzane nimi 

elementy 

Student potrafi 
sklasyfikowa�, 

wymieni� i ogólnie 
scharakteryzowa�

poszczególne 
metody 

przetwórstwa 
tworzyw i wymieni�

wytwarzane nimi 
elementy 

Student potrafi 
sklasyfikowa�, 

wymieni� i 
wyczerpuj�co 

scharakteryzowa�
poszczególne metody 

przetwórstwa 
tworzyw i 

wyczerpuj�co podaje 
wytwarzane nimi 

elementy 

EK 2 

Student nie zna 
ogólnej budowy 

narz�dzi i maszyn do 
przetwórstwa tworzyw 

Student umie 
wymieni�

poszczególne 
elementy budowy 
narz�dzi i maszyn 

przetwórczych oraz 
funkcje układu 

uplastyczniaj�cego 

Student zna 
budow� i działanie 
narz�dzi i maszyn 
przetwórczych, w 
tym zna budow�, 
działanie i funkcje 

układu 
uplastyczniaj�cego 

Student 
wyczerpuj�co umie 
omówi� budow� i 
działanie maszyn 
przetwórczych, ze 

szczególnym 
uwzgl�dnieniem 

wytłaczarek i 
wtryskarek oraz 

swobodnie omawia 
podstawy budowy 

narz�dzi 
przetwórczych 

EK 3 

Student nie orientuje 
si� w obecnym stanie 

i trendach 
rozwojowych budowy 

maszyn do 
przetwórstwa   

Student orientuje si�
w obecnym stanie 

budowy maszyn do 
przetwórstwa, nie 

zna trendów 
rozwojowych 

budowy maszyn do 
przetwórstwa  

Student orientuje 
si� w obecnym 

stanie i trendach 
rozwojowych 

budowy maszyn do 
przetwórstwa 

tworzyw, potrafi 
wskaza� przykłady 

Student swobodnie 
orientuje si� w 

obecnym stanie i 
trendach 

rozwojowych budowy 
maszyn do 

przetwórstwa, potrafi 
omówi� i 

przeanalizowa�
przykłady   

EK 4 

Student nie potrafi 
pracowa�

indywidualnie i w 
zespole 

Student potrafi w 
najprostszy sposób 

zaprezentowa�
swoj� prac�, bez 
umiej�tno�ci jej 

analizy i wyci�gania 
wniosków, jego 

zdanie w zespole nie 
jest istotne 

Student nie tylko 
poprawnie 

przedstawia wyniki 
swojej pracy, ale 

umie j� zanalizowa�
i wyci�gn�� wnioski, 
uznaje kompromisy 

a jego zdanie w 
zespole jest wa�ne 

Student efektywnie 
prezentuje, analizuje i 

dyskutuje swoje 
wyniki, wyci�ga 
wnioski, uznaje 
kompromisy, 

współpracuje, wkłada 
nowe pomysły, jego 
zdanie jest istotne  

EK 5 
Student nie umie 
zaproponowa�

procesu 

Student poprawnie 
proponuje procesy 

technologiczne 

Student nie tylko 
poprawnie 

proponuje procesy 
technologiczne 

typowych 

Student swobodnie 
projektuje procesy 

technologiczne 
ró�nych elementów 

maszyn, umie je 



technologicznego 
typowych elementów  

typowych elementów 
maszyn 

elementów maszyn, 
ale równie� potrafi 
je w analityczny 

sposób porówna�  

analitycznie 
porówna� oraz 

okre�li� ich 
efektywno��

EK 6 

Student nie potrafi 
dobra� narz�dzi i 

maszyn 
technologicznych do 

wykonywania 
elementów  

Student poprawnie 
dobiera narz�dzia i 

maszyny 
technologiczne do 

wykonywania 
elementów  

Student nie tylko 
poprawnie dobiera 

narz�dzia i 
maszyny 

technologiczne do 
wykonywania 

elementów maszyn, 
ale tak�e potrafi je 

w analityczny 
sposób porówna�

Student poprawnie 
dobiera narz�dzia i 

maszyny 
technologiczne do 

wykonywania 
elementów maszyn, 

potrafi je w 
analityczny sposób 

porówna� i uzasadni�
swój wybór 

EK 7 

Student nie ma 
poczucia 

odpowiedzialno�ci za 
wykonywan� prac� i 

�wiadomo�ci 
odpowiedzialno�ci 
spoczywaj�cej na 

osobie maj�cej tytuł 
in�yniera 

Student ma 
poczucie 

odpowiedzialno�ci 
za wykonywan�

prac� bez 
�wiadomo�ci 

odpowiedzialno�ci 
spoczywaj�cej na 

osobie maj�cej tytuł 
in�yniera  

Student ma 
poczucie 

odpowiedzialno�ci 
za wykonywan�

prac� i 
odpowiedzialno�ci 
spoczywaj�cej na 

osobie maj�cej tytuł 
in�yniera, potrafi 

poprawnie wymieni�
czynniki decyduj�ce 
o odpowiedzialno�ci 

Student ma poczucie 
odpowiedzialno�ci za 
wykonywan� prac� i 
odpowiedzialno�ci 
spoczywaj�cej na 

osobie maj�cej tytuł 
in�yniera, potrafi 

poprawnie wymieni� i 
analizowa� czynniki 

decyduj�ce o 
odpowiedzialno�ci w 

pracy in�yniera 

Autor programu: Prof. dr hab. in�. Janusz W. Sikora 

Adres e-mail: janusz.sikora@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Procesów Polimerowych  

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Prof. dr hab. in�. Janusz Sikora, dr in�. T. Garbacz, dr in�. B. Samujło, dr in�. 
Tomasz Klepka, dr in�. Tomasz Jachowicz, dr in�. Emil Sasimowski, dr in�. Aneta 
Krzy�ak, dr in�. Aneta Tor – �wi�tek 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot:  Mechanika Płynów Kod przedmiotu 

Status przedmiotu:  MBM 1 N 0 4 46-0_0 

J�zyk wykładowy: polski 

Rok:  II Semestr: 4 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia  9 

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 3 

Cel przedmiotu 
C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi poj�ciami, prawami i równaniami mechaniki płynów 

C2 Ukształtowanie umiej�tno�ci analizy i rozwi�zywania podstawowych zada� mechaniki płynów 

 C3 Ukształtowanie umiej�tno�ci pracy zespołowej w laboratorium 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji 

1 
Znajomo�� analizy matematycznej w zakresie podstaw algebry wektorów i tensorów, rachunku 
ró�niczkowego i całkowego oraz podstaw rozwi�zywania równa� ró�niczkowych zwyczajnych i 
cz�stkowych 

Efekty kształcenia  
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Student zna poj�cia stosowane w opisie stanu płynów oraz potrafi poda� tre�� i zapisa� podstawowe 

prawa i równania mechaniki płynów 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 2
Student potrafi opisa� stan płynu oraz potrafi efektywnie rozwi�zywa� podstawowe zadania 
statyki i przepływu płynów 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 3 Student jest przygotowany do pracy w zespole laboratoryjnym 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 Podstawowe własno�ci płynów.  1 

W2-W3 
Prawa i równania statyki płynów (prawo 
Pascala, równanie równowagi bezwzgl�dnej i 
wzgl�dnej, prawo naczy� poł�czonych. 2 

W4 Napór cieczy na �ciany naczynia 1 

W5-W6 
Opis przepływu płynów nielepkich (równanie 
ci�gło�ci przepływu, równanie Bernoulliego) 

2 

W7-W8 
Opis przepływu płynów rzeczywistych 
(równanie Naviera-Stokesa, przepływy 
laminarne/turbulentne, opływy ciał) 

2 



W15 Test zaliczeniowy 1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – �wiczenia  

Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 Podstawowe własno�ci płynów. 1 

�W2-�W3 
Prawa i równania statyki płynów (prawo 
Pascala, równanie równowagi bezwzgl�dnej i 
wzgl�dnej, prawo naczy� poł�czonych. 

2 

�W4 Napór cieczy na �ciany płaskie 1 

�W5 Kolokwium nr 1 1 

�W6-�W7 
Równanie ci�gło�ci przepływu, równanie 
Bernoulliego. 

2 

�W8 
Przepływy płynów w przewodach pod 
ci�nieniem, pompy wirnikowe 

1 

�W9 Kolokwium nr 2 1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
Pomiar lepko�ci cieczy metod� Englera. 
Sprawdzian nr 1 

1 

L2 

Cechowanie manometru cieczowego z 
pochył� rurk�. Cechowanie rurki Prandtla z 
wykorzystaniem zw��ki Venturiego. 
Sprawdzian nr 2. 

2 

L3 
Wizualizacja opływu ciał płynem. Sprawdzian 
nr 3. 

2 

L4 

Wyznaczanie kinematycznego współczynnika 
lepko�ci wody z wykorzystaniem prawa 
Hagen-Poiseuille'a. Wyznaczanie zale�no�ci 
współczynnika strat liniowych od liczby 
Reynoldsa. Sprawdzian nr 4. 

2 

L5 

Wyznaczanie współczynnika strat lokalnych 
energii przy przepływie cieczy w układzie 
hydraulicznym. Budowa wykresu 
piezometrycznego dla przewodu 
wodoci�gowego. Sprawdzian nr 5 

2 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne 
1 wykład 

2 �wiczenia audytoryjne – rozwi�zywanie zada�
3 �wiczenia laboratoryjne – wykonywanie do�wiadcze�

Sposoby oceny 
Ocena formuj�ca 

F1 Ocena cz�stkowa za odpowied	 na �wiczeniach audytoryjnych 

F2 Ocena cz�stkowa za organizacj� pracy grupy laboratoryjnej 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie testowe lub pisemne tre�ci wykładowych 

P2 Zaliczenie pisemne �wicze� audytoryjnych 

Obci��enie prac� studenta 
Forma aktywno�ci 
rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych 

27 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 2 



w formie konsultacji 

Przygotowanie si� do zaj�� audytoryjnych 46 

Suma 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
Podstawowa 

1 J. Bukowski – Mechanika Płynów. PWN 1975. 

2 E.S. Burka, T.J. Nał�cz – Zbiór zada� z Mechaniki płynów. PWN 1999. 

3 A. Malicki – �wiczenia laboratoryjne z mechaniki płynów. WU PL. 

Uzupełniaj�ca 

1 Z. Orzechowski i inni – Mechanika płynów w in�ynierii i ochronie �rodowiska. WNT 2009. 

2 Grybo� R. - Podstawy mechaniki płynów. PWN 1998. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A-W16 ++ C1, C2 

W1-W14, 
�W1-�W5, 
�W7-�W14, 

L3 

1, 2, 3 P1, P2, P3 

EK 2 
MBM1A-U02 + 

MBM1A-U07 ++ 
C1, C2 

�W1-�W5, 
�W7-�W14, 

L1-L5 
2, 3 F1, P2, P3 

EK 3 MBM1A-K03 + C3 L1-L5 3 F2 

    

Formy oceny – szczegóły  
Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna podstawowych 
poj�� ani nie potrafi 
poda� podstawowych 
praw czy równa�

Zna wi�kszo��
podstawowych poj�� i 
potrafi poda�
wi�kszo�� z 
podstawowych praw i 
równa�

Zna poj�cia 
stosowane w opisie 
stanu płynu i potrafi 
poda� podstawowe 
prawa i równania 

Potrafi precyzyjnie 
opisa� stan płynu i zna 
wszystkie prawa i 
równania 

EK 2 

Nie potrafi opisa� stanu 
płynu ani nie potrafi 
zastosowa�
podstawowych praw czy 
równa� do rozwi�zania 
prostych problemów 

Potrafi opisa� stan 
płynu i potrafi 
rozwi�za�  wi�kszo��
prostych problemów 

Potrafi rozwi�za�
problemy proste i 
wi�kszo�� problemów 
zło�onych 

Potrafi w efektywny 
sposób rozwi�za�
wszystkie problemy 

EK 3 

Nie potrafi wypełni�
powierzonych mu zada�

Potrafi wykona�
powierzone mu 
zadania podrz�dne 

Potrafi efektywnie 
rozdzieli� zadania  do  
wykonania członkom 
zespołu 

Potrafi efektywnie 
rozdzieli� zadania i 
koordynowa� ich  
wykonanie przez zespół 

Autor programu: dr in�. K. Nakonieczny 

Adres e-mail: k.nakonieczny@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

KTMPiNL 

Osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. K. Nakonieczny, dr in�. T. Łusiak, dr in�. S. Laskowski 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Podstawy maszyn technologicznych Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 4 47-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: 2 Semestr: 4 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba go-
dzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 3 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów z podstawami budowy i zasady działania obrabiarek do obróbki ubytko-
wej. 

C2 Zapoznanie studentów z trendami rozwojowymi w zakresie budowy i sterowania obrabiarek. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Posiada wiedz� w zakresie kształtowania elementów maszyn metodami obróbki ubytkowej. 

2 Ma wiedz� w zakresie budowy narz�dzi. 

3 
Potrafi dobra� wła�ciwe metody kształtowania elementów maszyn, uwzgl�dniaj�c wymagania 
zawarte w dokumentacji technologicznej. 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK1 Ma wiedz� w zakresie budowy obrabiarek do obróbki ubytkowej.

EK2
Dobiera odpowiednie oprzyrz�dowanie rozszerzaj�ce mo�liwo�ci obróbkowe ró�nych typów 
obrabiarek. 

EK3
Orientuje si� w obecnym stanie i trendach rozwojowych obrabiarek oraz metod programowania 
obrabiarek CNC.  

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK4 Potrafi dobra� maszyny technologiczne do wykonywania typowych elementów maszyn. 

EK5
Potrafi analizowa� dokumentacj� techniczno-ruchow� z uwzgl�dnieniem podstawowych zale�-
no�ci kinematycznych w obrabiarkach o zło�onych ruchach kształtowania. 

EK6 Potrafi analizowa� struktur� programów steruj�cych prac� obrabiarek CNC. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK7 Rozumie potrzeb� ci�głego kształcenia si�. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Wiadomo�ci podstawowe: definicja obrabiarki, proces roboczy, 
kinematyka podstawowych procesów obróbki, ruchy w obra-
biarkach, struktura i układ kinematyczny obrabiarki. 

1 

W2 

Cechy techniczno-ruchowe obrabiarek, sterowanie skrzynek 
przekładniowych, sterowanie numeryczne, sterowanie adapta-
cyjne. Układy nap�dowe obrabiarek: ogólne zasady budowy 
nap�du ruchów głównych i posuwowych, wykresy v=f(d) w 

1 



skali proporcjonalnej i logarytmicznej.  

W3 

Normalizacja pr�dko�ci obrotowych wrzecion obrabiarek, 
stopniowe skrzynki pr�dko�ci: przekładnie podstawowe skrzy-
nek pr�dko�ci, wykresy strukturalne, wykresy przeło�e�. 
Projektowanie skrzynek pr�dko�ci, dobór liczby z�bów kół 
z�batych skrzynek pr�dko�ci. 

1 

W4 
Budowa, przeznaczenie i eksploatacja obrabiarek o prostych 
ruchach kształtowania: tokarki, wiertarki, frezarki, wytaczarki, 
strugarki, dłutownice, przeci�garki, szlifierki. 

1 

W5 

Wyposa�enie specjalne frezarek: głowice stoły obrotowe, po-
dzielnice jedno- i dwutarczowe, podział zwykły, podział zło�o-
ny, podział na cz��ci, podział na k�ty, wykorzystanie podziel-
nic do frezowania linii �rubowych, krzywek i podziału liniowe-
go. 

1 

W6 

Budowa, przeznaczenie i eksploatacja obrabiarek o zło�onych 
ruchach kształtowania: do kształtowania powierzchni przyło�e-
nia frezów wg spirali Archimedesa (zataczarki, do obróbki kół 
z�batych: frezarki obwiedniowe, dłutownice Fellowsa, dłutow-
nice Maaga i Sunderlanda. 

1 

W7 

Podstawy budowy obrabiarek sterowanych numerycznie.  
Przegl�d grup obrabiarek sterowanych numerycznie: frezarski i 
frezarskie centra obróbkowe, tokarki i tokarskie centra obrób-
kowe, szlifierki sterowane numerycznie. Tendencje rozwojowe 
w budowie obrabiarek sterowanych numerycznie. 

2 

W8 
Metody programowania obrabiarek. Struktura programu steru-
j�cego. Metodyka post�powania podczas programowania ob-
rabiarek NC z wykorzystaniem programów typu CAM. 

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
Zaj�cia wprowadzaj�ce: Szkolenie BHP, za-
sady zaliczenia przedmiotu, podział na pod-
grupy, harmonogram �wicze�. 

1 

L2 

Analiza ła�cucha nap�du głównego tokarki 
kłowej uniwersalnej. Zasady projektowania 
stopniowych skrzynek pr�dko�ci. Analiza 
schematu kinematycznego tokarki: obliczenie 
ilo�ci stopni pr�dko�ci wrzeciona, ustalenie 
ilorazu ci�gu 	. Wykres strukturalny i wykres 
przeło�e�. Dobór pr�dko�ci wrzeciona na 
podstawie tabeli pr�dko�ci normalnych. Po-
miary pr�dko�ci obrotowych wrzeciona obra-
biarki. 

2 

 L3 

Badanie dokładno�ci geometrycznej tokarki 
uniwersalnej: pomiar prostoliniowo�ci prowad-
nic ło�a suportu, pomiar równoległo�ci pro-
wadnic konika do przesuwu suportu, pomiar 
bicia kła wrzeciennika i �rodkuj�cej po-
wierzchni ko�cówki wrzeciona, pomiar bicia 
promieniowego wewn�trznego sto�ka wrze-
ciona, pomiar równoległo�ci osi wrzeciona do 
przesuwu suportu, pomiar równoległo�ci prze-
suwu tulei konika do przesuwu suportu, po-
miar równoległo�ci osi sto�kowego otworu 
tulei konika do przesuwu suportu, pomiar rów-
noległo�ci linii kłów do prowadnic ło�a, pomiar 
dokładno�ci skoku �ruby poci�gowej. 

2 



L5 

Frezowanie walcowych kół z�batych o z�bach 
prostych i �rubowych na frezarce obwiednio-
wej: geometria walcowych kół z�batych o z�-
bach prostych i �rubowych, kinematyka kształ-
towania linii z�ba w przypadku obróbki metod�
obwiedniow�, wyprowadzenie wzorów u�yt-
kowych do doboru kół zmianowych do prze-
kładni gitarowej ła�cucha kształtowania ewol-
wenty, ła�cucha posuwu i ła�cucha kształto-
wania linii �rubowej. 

2 

L6 
Kalibracja sondy przedmiotowej na frezarce 
sterowanej numerycznie FV580A. 

2 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1. Wykład z prezentacj� multimedialn�. 

2. Rozwi�zywanie zada�. 

3. Metoda praktyczna oparta na obserwacji. 

4. Praca w grupie 

5. Metoda aktywizuj�ca z praktycznym działaniem studentów. 

6. Projekt praktyczny 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Krótki test z samoocen� studentów. 

F2 
Krótki sprawdzian pozwalaj�cy oceni� stan wiedzy z zakresu obowi�zuj�cego na zaj�ciach la-
boratoryjnych 

F3 Analiza sprawozda�
Ocena podsumowuj�ca 

P1 Sprawdzian pisemny z pierwszej cz��ci materiału wykładowego (30% oceny) 

P2 Sprawdzian pisemny z drugiej cz��ci materiału wykładowego (30% oceny) 

P3 Sprawdzian z zakresu materiału laboratorium (25%) 

 P4 Ocena sprawozda� z laboratorium (5% oceny). 

P5 Ocena z projektu przej�ciowego (10%) 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywno-

�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych 

18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie  konsultacji 

2 

Przygotowanie si� do laboratorium 20 

Przygotowanie si� do testów i sprawdzianów 25 

Przygotowanie projektu przej�ciowego 10 

Suma 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmio-
tu 

3 

Literatura podstawowa 

1 
Lutek K.: Obrabiarki I. Budowa i eksploatacja obrabiarek ogólnego przeznaczenia. Wydawnictwa 
Uczelniane, Lublin 1998. 

2 Lutek K.: Obrabiarki II. Do gwintów i uz�bie�. Wydawnictwa Uczelniane, Lublin 1999. 

3 Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie. WNT Warszawa 2008. 

4 Lutek K., Semotiuk L.: Laboratorium Obrabiarek. Wydawnictwa Uczelniane, Lublin 1996. 

Literatura uzupełniaj�ca
5 Paderewski K.: Zarys kinematyki obrabiarek. WNT Warszawa 1976. 

6 Wrotny L. T.: Kinematyka i dynamika maszyn technologicznych i robotów przemysłowych, Ofi-



cyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1996. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt kształ-
cenia 

Odniesienie da-
nego efektu 

kształcenia do 
efektów zdefinio-
wanych dla całe-

go programu 
(PEK) 

Cele przed-
miotu 

Tre�ci pro-
gramowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK1 
MBM1A_W13+++ 

MBM1A_W17+ 
C1 

W1, W2, W3, 
W6, W7, L3, 

L4 
1, 2, 4, 5 

F1, F2, F3, 
P1, P2, P3 

EK2 
MBM1A_W10+++

MBM1A_W3++ 
C1 W5, L5 2, 3 

F1, F2, F3, 
P1, P2, P3 

EK3 
MBM1A_W14+ 
MBM1A_W15+ 

MBM1A_W24+++
C2 W7, W8, L5 1, 3, 5 

F1, F2, F3, 
P1, P2, P3 

EK4 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U14+ 

MBM1A_U16+++ 
C1 

W4, W5, W6, 
W7, L4 

1, 3 
F1, F2, F3, 
P1, P2, P3 

EK5 

MBM1AU02++ 
MBM1A_U07++ 

MBM1A_10+ 
MBM1A_U12++ 

C1 
W2, W3, W6, 

L4 
1, 2,  

F1, F2, F3, 
P1, P2, P3,P5 

EK6 
MBM1A_U20++ 
MBM1A_U23+ 

C2 W8, L5 1, 3 
F1, F2, F3, 
P1, P2, P3 

EK7 MBM1A_K01+++   4  

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK1 
Nie zna obrabiarek do 
obróbki ubytkowej 

Zna budow� obra-
biarek konwencjo-
nalnych  

Zna budow� obra-
biarek konwencjo-
nalnych i sterowa-
nych numerycznie 

Zna budow� obrabia-
rek konwencjonal-
nych i sterowanych 
numerycznie, struktu-
r� programu steruj�-
cego oraz metody 
programowania 

EK2 
Nie zna oprzyrz�do-
wania specjalnego. 

Potrafi opisa� oprzy-
rz�dowanie specjal-
ne 

Potrafi opisa� oraz 
okre�li� zastosowa-
nie oprzyrz�dowa-
nia specjalnego 

Potrafi opisa� i okre-
�li� zastosowanie 
oprzyrz�dowania 
specjalnego oraz 
wykona� niezb�dne 
obliczenia 

EK3 

Nie wie nic o kierun-
kach rozwoju obrabia-
rek do obróbki ubyt-
kowej 

Zna podstawowe 
kierunki rozwoju 
obrabiarek CNC 

Zna kierunki rozwo-
ju w zakresie budo-
wy i układów stero-
wania 

Zna kierunki rozwoju 
w zakresie budowy, 
układów sterowania 
oraz zna metody 
programowania ob-
rabiarek 

EK4 

Nie potrafi okre�li�
przeznaczenia obra-
biarek 

Potrafi okre�li� prze-
znaczenie obrabia-
rek 

Potrafi okre�li�
przeznaczenie ob-
rabiarek oraz sto-
sowanego oprzy-
rz�dowania spe-
cjalnego 

Potrafi okre�li� prze-
znaczenie obrabia-
rek, oprzyrz�dowania 
oraz dobiera� roz-
wi�zania alternatyw-
ne 

EK5 
Nie potrafi analizowa�
dokumentacji tech-
niczno-ruchowej 

Potrafi analizowa�
dokumentacj� z 
zakresu budowy 

Potrafi analizowa�
dokumentacj� z 
zakresu budowy i 

Potrafi analizowa�
dokumentacj� z za-
kresu budowy i kine-



obrabiarek kinematyki obrabia-
rek 

matyki obrabiarek 
oraz przeprowadzi�
odpowiednie oblicze-
nia zale�no�ci kine-
matycznych 

EK6 

Nie zna budowy pro-
gramów steruj�cych 

Zna podstawowe 
funkcje steruj�ce 

Zna funkcje steruj�-
ce i potrafi okre�li�
przeznaczenie po-
szczególnych blo-
ków programów 

Zna funkcje steruj�-
ce, potrafi okre�li�
przeznaczenie po-
szczególnych bloków 
programów oraz 
wskaza� bł�dy w 
programie 

EK7 

Nie rozumie potrzeby 
ci�głego kształcenia 

Rozumie potrzeb�
ci�głego kształcenia 
si�

Rozumie potrzeb�
ci�głego kształcenia 
i dokształca si�

Rozumie potrzeb�
ci�głego kształcenia, 
dokształca si� i za-
ch�ca innych 

Autor programu: dr in�. Leszek Semotiuk 

Adres e-mail: l.semotiuk@pollub.pl 

Jednostka orga-
nizacyjna: 

Katedra Podstaw In�ynierii Produkcji 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Leszek Semotiuk, dr in�. Jerzy Józwik, mgr in�. Maciej Włodarczyk 



   Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Spajalnictwo i odlewnictwo Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 4 48-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: II Semestr: 4 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 3 

Cel przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy w zakresie podstaw ukształtowania przedmiotów 
metodami odlewniczymi 

C2 

Rozwijanie zdolno�ci dostrzegania zwi�zków mi�dzy zastosowanymi 
sposobami, odmianami i rodzajami technologii odlewniczych a jako�ci�
wytworzonych elementów.

 C3 Wykształcenie umiej�tno�ci uwzgl�dniania zastosowania technologii 
odlewniczych podczas projektowania i doboru materiałów. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 Wiedza o wła�ciwo�ciach materiałów odlewniczych 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 
1 

Ma ogóln� wiedz� obejmuj�c� podstawy kształtowania materiałów in�ynierskich przy 
zastosowaniu technologii odlewniczych 

EK 
2 

Ma wiedz� obejmuj�c� sposoby kształtowania metali i stopów, materiałów kompozytowych  
metodami odlewniczymi 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 
3 

Ma umiej�tno�� doboru technologii odlewniczych zapewniaj�cych uzyskanie wymaganej 
struktury geometrycznej powierzchni wykonywanych elementów 

EK 
4 

Umie dobra� technologie odlewnicze umo�liwiaj�ce uzyskanie okre�lonego kształtu 
wytwarzanego elementu 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

Wprowadzenie do zaj��. Podanie literatury. 
Podstawy procesów odlewniczych. 
Omówienie podstaw procesów 
odlewniczych. 1 

W2 

Przegl�d technologii odlewniczych. 
Klasyfikacja procesów odlewniczych. Istota 
procesów odlewniczych i ich odmiany. 
Projektowanie odlewów. Przegl�d tworzyw 1 



odlewniczych.  

 W3 
Procesy wytapiania i obróbki pozapiecowej 
ciekłego metalu.  1 

W4 
Przygotowanie form odlewniczych 
jednorazowych.  1 

W5 

Procesy odlewania do form trwałych. 
Odlewanie kokilowe. Odlewania pod niskim 
ci�nieniem do form trwałych. Proces 
odlewania ci�nieniowego. Odlewanie 
od�rodkowe. Odlewanie ci�głe. 1 

W6 

Nowoczesne specjalne procesy odlewnicze. 
Odlewy o strukturze kierunkowej. 
Kompozyty odlewane. Prasowanie w stanie 
ciekłym. Odlewanie w stanie półstałym. 
Procesy odlewania z przeciwci�nieniem od 
form jednorazowych. Przykłady 
współczesnej dokumentacji odlewniczej.  2 

W7 
Wybijanie, oczyszczanie i wyka�czanie 
odlewów. Obróbka cieplna odlewów. 
Recykling odpadów. 1 

W8 Zaliczenie 1 
Suma godzin: 15 

Narz�dzia dydaktyczne

1 Zaj�cia wykładowe prowadzone s� metod� wykładu informacyjnego i problemowego, 
wspomaganego prezentacj� multimedialn� i pokazem eksponatów.  

2 
�wiczenia laboratoryjne s� zaj�ciami praktycznymi, prowadzonymi metod� obserwacji oraz 
eksperymentu realizowanego przez studentów (w zakres �wicze� wchodzi te�
przeprowadzenie oblicze� oraz wykonanie rysunków).   

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Wykład – pisemne kolokwium sprawdzaj�ce (oceniane) 

F2 Laboratorium - opracowane sprawozdanie i zaliczenie ka�dego �wiczenia 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Wykład - zaliczenie pisemne na ocen�
P2 Laboratorium - ocena ko�cowa jest �redni� ocen z poszczególnych �wicze�

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

27 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

3 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

10 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

35 

… 

Suma 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
Literatura podstawowa: 



1 Perzyk M. i inni: Odlewnictwo. WNT, Warszawa 2007. 

2 Szweycer M., Nogalska D.: Metalurgia i odlewnictwo. Politechnika Pozna�ska. Pozna� 2002. 

Literatura uzupełniaj�ca: 

1 Poradnik In�yniera Odlewnika t1 i t2. WNT 1989 

2 Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwo. PWN, Warszawa 1977. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W12++ C1, C2, C3 
W1, W2, W3, 
W4, W5, W6, 

W7 
1, 2 F1, F2, P1, P2 

EK 2 MBM1A_W12++ C1, C2, C3
W2, W3, W4, 
W5, W6, W7

1, 2 F1, F2, P1, P2

EK 3 MBM1A_W12++ C1, C2, C3
W2, W3, W4, 
W5, W6, W7

1, 2 F1, F2, P1, P2

EK4 MBM1A_W12++ C1, C2, C3
W2, W3, W4, 
W5, W6, W7

1, 2 F1, F2, P1, P2

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie ma wiedzy z 
zakresu podstaw 
kształtowania 
materiałów 
in�ynierskich przy 
zastosowaniu 
technologii 
odlewniczych 

Ma wiedz� z zakresu 
podstaw 
kształtowania 
materiałów 
in�ynierskich przy 
zastosowaniu 
technologii 
odlewniczych 

Ma wiedz� z zakresu 
podstaw 
kształtowania 
materiałów 
in�ynierskich przy 
zastosowaniu 
technologii 
odlewniczych, potrafi 
j� zastosowa�

Ma wiedz� z zakresu 
podstaw 
kształtowania 
materiałów 
in�ynierskich przy 
zastosowaniu 
technologii 
odlewniczych potrafi 
j� zastosowa� i 
przeprowadzi�
analiz� otrzymanych 
rozwi�za�

EK 2 

Nie potrafi 
scharakteryzowa�
sposobów 
kształtowania metali i 
stopów, materiałów 
kompozytowych  
metodami 
odlewniczymi 

Potrafi ogólnie 
scharakteryzowa�
sposobów 
kształtowania metali i 
stopów, materiałów 
kompozytowych  
metodami 
odlewniczymi 

Potrafi dobrze  
scharakteryzowa�
sposobów 
kształtowania metali i 
stopów, materiałów 
kompozytowych  
metodami 
odlewniczymi i 
potrafi j� zastosowa�

Potrafi wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
sposobów 
kształtowania metali i 
stopów, materiałów 
kompozytowych  
metodami 
odlewniczymi, potrafi 
j� zastosowa� i 
przeprowadzi�
analiz� otrzymanych 
rozwi�za�

EK 3 

Nie umie dobra�
technologi�
odlewnicz�
zapewniaj�c�
uzyskanie 
wymaganej struktury 
geometrycznej 
powierzchni 
wykonywanych 

Umie dobra�
technologi�
odlewnicz�
zapewniaj�c�
uzyskanie 
wymaganej struktury 
geometrycznej 
powierzchni 
wykonywanych 

Umie dobra�
technologi�
odlewnicz�
zapewniaj�c�
uzyskanie 
wymaganej struktury 
geometrycznej 
powierzchni 
wykonywanych 

Umie dobra�
technologi�
odlewnicz�
zapewniaj�c�
uzyskanie 
wymaganej struktury 
geometrycznej 
powierzchni 
wykonywanych 



elementów elementów elementów i i wybór 
ten uzasadni�

elementów i wybór 
ten szczegółowo  
uzasadni�

EK4 

Nie umie dobra�
technologie 
odlewnicze 
umo�liwiaj�cej 
uzyskanie 
okre�lonego kształtu 
wytwarzanego 
elementu 

Umie dobra�
technologie 
odlewnicze 
umo�liwiaj�cej 
uzyskanie 
okre�lonego kształtu 
wytwarzanego 
elementu 

Umie dobra�
technologie 
odlewnicze 
umo�liwiaj�cej 
uzyskanie 
okre�lonego kształtu 
wytwarzanego 
elementu elementów 
i wybór ten  
uzasadni�

Umie dobra�
technologie 
odlewnicze 
umo�liwiaj�cej 
uzyskanie 
okre�lonego kształtu 
wytwarzanego 
elementu elementów 
i wybór ten 
szczegółowo  
uzasadni�

Autor programu: Mgr in�. Mirosław Szala 
Adres e-mail: m.szala@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: Katedra In�ynierii Materiałowej
Osoba, osoby 
prowadz�ce: Mgr in�. Mirosław Szala



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Technologia maszyn I Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 4 49-0_0 

J�zyk wykładowy: polski 

Rok: II Semestr: 4 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład   18 

�wiczenia   

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 3 

Cel przedmiotu 

C1 
Zapoznanie studentów z wiadomo�ciami z zakresu projektowania procesów obróbki cz��ci 
maszyn  

  

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji 
1 Student powinien posiada� wiedz� z zakresu obróbki ubytkowej 

2 Student powinien posiada� wiedz� z zakresu maszyn technologicznych  

Efekty kształcenia  
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Student ma  uporz�dkowan� wiedz� w zakresie projektowania i nadzorowania procesów 
technologicznych elementów maszyn, tak�e z wykorzystaniem technik komputerowych oraz 
przebiegu i organizacji monta�u 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 2
Student potrafi zaprojektowa� proces technologiczny typowych elementów maszyn i urz�dze�  
z uwzgl�dnieniem mo�liwo�ci technik komputerowych  

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 3
Student ma �wiadomo�� znaczenia profesjonalizmu w pracy in�yniera i przestrzegania zasad 
etyki zawodowej  

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Znaczenie pracy in�yniera, jego profesjonalizmu i etyki w działalno�ci 
zawodowej. 

1 

W2 
Proces produkcyjny, struktura procesu technologicznego obróbki, 
elementy składowe procesu. 

1 

 W3 
Sposoby obróbki skrawaniem, cechy charakterystyczne, ruchy narz�dzia 
i przedmiotu obrabianego. 

1 

W4 
Zasady normowania procesu technologicznego, struktura normy czasu, 
metody normowania, obliczanie czasów maszynowych, normatywy czasu. 

1 

W5 
Dokumentacja technologiczna, karta półfabrykatu, operacyjna, 
instrukcyjna, uzbrojenia obrabiarki, kontroli, normowania. 

1 

W6 Dane wej�ciowe do projektowania procesu technologicznego, analiza 
danych rysunku konstrukcyjnego, wymaga� dokładno�ciowych i 

1 



gładko�ciowych. 

W7 
Program produkcji, produkcja jednostkowa, seryjna, masowa, półfabrykaty 
stosowane w technologii maszyn. 

1 

W8 
Ustalenie i mocowanie przedmiotów, klasyfikacja i wybór baz 
obróbkowych, bł�dy bazowania, elementy oprzyrz�dowania. 

1 

W9 
Zasady doboru parametrów obróbki, naddatków, ustalania wymiarów 
mi�dzyoperacyjnych, normy zu�ycia materiału. 

1 

W10 
Dokładno�� w budowie maszyn, czynniki wpływaj�ce na dokładno��
obróbki, bł�dy obróbki partii przedmiotów, ekonomiczna dokładno��
obróbki. 

1 

W11 
Jako�� warstwy wierzchniej elementów maszyn, budowa i nazewnictwo 
warstwy wierzchniej, wła�ciwo�ci fizykalne i u�ytkowe WW. 

1 

W12 
Operacje zgrubne i wyka�czaj�ce, obróbka cieplna i kontrola techniczna w 
procesie technologicznym. 

1 

W13 
Technologiczno�� konstrukcji elementów maszyn, podobie�stwo 
technologiczne cz��ci, klasyfikacja cz��ci, typizacja procesów 
technologicznych. 

1 

W14 Projektowanie procesów technologicznych typowych cz��ci maszyn 2 

W15 Proces technologiczny monta�u, przebieg i organizacja monta�u, operacje 
monta�owe 

2 

W16 Techniki komputerowe w projektowaniu procesów technologicznych 
obróbki cz��ci maszyn  

1 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne 
1 Wykład -wykład problemowy 

Sposoby oceny 
Ocena formuj�ca 

F1 Krótkie sprawdziany podczas wykładu w trakcie semestru, których wyniki s� dyskutowane 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi- dłu�sza wypowied	 pisemna -rozwi�zywanie problemu  
(100% oceny ko�cowej) 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

18 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

2 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

55 

Suma 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 



Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych cz��ci maszyn. WNT, 
Warszawa 2003. 

2 Poradnik in�yniera. Obróbka skrawaniem. WNT, Warszawa 1993. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W14++ C1 W2÷W16  1  F1,P1 

EK 2 MBM1A_U15++ C1 W2÷W16  1 F1, P1 

EK 3 MBM1A_K04++ C1 W1 1 F1,P1 

Formy oceny – szczegóły  
Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Student nie posiada 
wiedzy z zakresu 
projektowania i 

nadzorowania procesów 
technologicznych 

elementów maszyn , 
wykorzystania technik 
komputerowych czy 

przebiegu i organizacji 
monta�u 

Student posiada 
wiedz� z zakresu 
projektowania i 
nadzorowania 

procesów 
technologicznych 

elementów maszyn , 
przebiegu i organizacji 
monta�u ale nie zna 

technik 
komputerowych  

Student ma ogóln�
wiedz� z zakresu 
projektowania i 
nadzorowania 

procesów 
technologicznych 

elementów maszyn , 
wykorzystania technik 
komputerowych czy 

przebiegu i organizacji 
monta�u 

Student ma 
wyczerpuj�c� i  

uporz�dkowan�  wiedz�
z zakresu projektowania 

i nadzorowania 
procesów 

technologicznych 
elementów maszyn , 

wykorzystania technik 
komputerowych czy 

przebiegu i organizacji 
monta�u 

EK 2 

Student nie potrafi 
zaprojektowa� procesu 

technologicznego 
typowych elementów 

maszyn i urz�dze�, nie 
zna równie� technik 

komputerowych 

Student potrafi 
zaprojektowa� proces 

technologiczny 
typowych elementów 
maszyn i urz�dze� , 
ale nie zna technik 

komputerowych  

Student potrafi 
zaprojektowa� proces 

technologiczny 
typowych elementów 
maszyn i urz�dze� z 

uwzgl�dnieniem 
mo�liwo�ci technik 

komputerowych 

Student potrafi w pełni 
poprawnie i dokładnie  
zaprojektowa� proces 

technologiczny 
typowych elementów 
maszyn i urz�dze� z 

uwzgl�dnieniem 
szerokich  mo�liwo�ci 

technik komputerowych 

EK 3 

Student nie ma 
�wiadomo�ci znaczenia 
profesjonalizmu w pracy 

in�yniera i 
przestrzegania zasad 

etyki zawodowej 

Student  ma 
�wiadomo�� znaczenia 

profesjonalizmu w 
pracy in�yniera, ale nie 

ma �wiadomo�ci 
przestrzegania zasad 

etyki zawodowej 

Student ma 
�wiadomo��
znaczenia 

profesjonalizmu w 
pracy in�yniera i 

przestrzegania zasad 
etyki zawodowej 

Student ma pełn�
�wiadomo�� znaczenia 
profesjonalizmu w pracy 

in�yniera i 
przestrzegania zasad 

etyki zawodowej 

Autor programu: dr in�. Wiesław Wiechecki 

Adres e-mail: ilonawiechecka@o2.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Podstaw In�ynierii Produkcji  

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Wiesław Wiechecki 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Technologia maszyn II Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 5 50-0_0 

J�zyk wykładowy: polski 

Rok: III Semestr: 5 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład    

�wiczenia   

Laboratorium   

Projekt  18 

Liczba punktów ECTS: 3 

Cel przedmiotu 

C1 
Zapoznanie studentów z wiadomo�ciami z zakresu projektowania procesów obróbki cz��ci 
maszyn  

  

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji 
1 Student powinien posiada� wiedz� z zakresu obróbki ubytkowej 

2 Student powinien posiada� wiedz� z zakresu maszyn technologicznych  

Efekty kształcenia  
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Student ma  uporz�dkowan� wiedz� w zakresie projektowania i nadzorowania procesów 
technologicznych elementów maszyn, tak�e z wykorzystaniem technik komputerowych oraz 
przebiegu i organizacji monta�u 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 2
Student potrafi zaprojektowa� proces technologiczny typowych elementów maszyn i urz�dze�  
z uwzgl�dnieniem mo�liwo�ci technik komputerowych  

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 3
Student ma �wiadomo�� znaczenia profesjonalizmu w pracy in�yniera i przestrzegania zasad 
etyki zawodowej  

Tre�ci programowe przedmiotu  

Forma zaj�� – projekt  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 

Zaj�cia wprowadzaj�ce: zasady zaliczenia przedmiotu, przydział tematów 
b�d�cych podstaw� do opracowania projektu procesu technologicznego 
wybranej cz��ci klasy np. wałek, tuleja lub koło z�bate, omówienie 
projektu. 

1 

P2 
Analiza rysunku wykonawczego. Analiza wymaga� materiałowych, 
gładko�ciowych, dokładno�ciowych, wielko�� produkcji.  

1 

P3 
Analiza technologiczno�ci przedmiotu. Dobór półfabrykatu. Dobór 
naddatków obróbkowych. Opracowanie karty półfabrykatu. 

1 

P4 
Plan operacji. Analiza obróbki zgrubnej, kształtuj�cej i wyka�czaj�cej. 
Opracowanie karty technologicznej zbiorczej (planu operacji).  

1 

P5 Okre�lenie rodzaju i ilo�ci operacji wchodz�cych w skład procesu 
technologicznego obróbki wybranej cz��ci. Dobór obrabiarek do kolejnych 

1 



operacji. 

P6 
Opracowanie kart operacyjnych dla poszczególnych operacji procesu 
technologicznego.   

1 

P7 
Sporz�dzenie rysunków przedmiotu obrabianego w rozpatrywanej fazie 
obróbki dla poszczególnych operacji wraz z podaniem uzyskiwanych 
wymiarów, zaznaczeniem powierzchni obrabianych,  ustawie�, pozycji, 
zabiegów.  

2 

P8 
Dobór narz�dzi skrawaj�cych i pomiarowych do poszczególnych zabiegów 
w danych operacjach. Dobór oprzyrz�dowania technologicznego.  

1 

P9 
Dobór parametrów technologicznych obróbki skrawaniem do 
poszczególnych zabiegów dla wszystkich operacji procesu 
technologicznego. Uzupełnienie kart instrukcyjnych obróbki (kart 
operacyjnych) o dobrane i obliczone dane. 

2 

P10 
Zestawienie parametrów technologicznych obróbki skrawaniem do 
poszczególnych zabiegów dla wszystkich operacji procesu 
technologicznego, takich jak m.in. gł�boko��, posuw, szybko�� skrawania, 
ilo�� przej�� i inne. Uzupełnienie kart instrukcyjnych obróbki (kart 
operacyjnych) o dobrane i obliczone dane. 

2 

P11 
Techniczna norma czasu. Okre�lenie technicznej normy czasu dla 
wybranych operacji. Opracowanie kart normowania czasu. Sporz�dzenie 
szkicu obrabianego przedmiotu dla wybranych operacji z zaznaczeniem 
niezb�dnych do okre�lenia czasu wymiarów. Obliczenia czasu głównego 
operacji oraz pozostałych składowych normy czasu.  

1 

P12 
Sporz�dzenie i uzupełnienie pozostałej dokumentacji procesu 
technologicznego, m.in. karty kontrolnej, spisu pomocy warsztatowych, 
spisu dokumentów wchodz�cych w skład procesu technologicznego. 

1 

P13 
Proces technologiczny monta�u, przebieg i organizacja monta�u , 
operacje monta�owe. 

1 

P14 
Techniki komputerowe w projektowaniu procesów technologicznych 
obróbki cz��ci maszyn. 

1 

P15 
Znaczenie pracy in�yniera, jego profesjonalizmu i etyki w działalno�ci 
zawodowej  

1 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne 
1 �wiczenia audytoryjne – metoda projektów- projekt praktyczny 

Sposoby oceny 
Ocena formuj�ca 

F1 
Krótkie sprawdziany podczas �wicze� audytoryjnych , projektowych w trakcie semestru, których 
wyniki s� dyskutowane w grupach lub indywidualnie 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Wykonanie pracy zaliczeniowej - przygotowanie projektu ( 100 % ko�cowej oceny) 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

18 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

2 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 



[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

55 

Suma 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych cz��ci maszyn. WNT, 
Warszawa 2003. 

2 Poradnik in�yniera. Obróbka skrawaniem. WNT, Warszawa 1993. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W14++ C1  P1- P14 1  F1 

EK 2 MBM1A_U15++ C1 P1-P14 1 F1, P1 

EK 3 MBM1A_KO4++ C1 P15 1 F1 

Formy oceny – szczegóły  
Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Student nie posiada 
wiedzy z zakresu 
projektowania i 
nadzorowania 

procesów 
technologicznych 

elementów maszyn , 
wykorzystania technik 
komputerowych czy 

przebiegu i organizacji 
monta�u 

Student posiada 
wiedz� z zakresu 
projektowania i 
nadzorowania 

procesów 
technologicznych 

elementów maszyn , 
przebiegu i 

organizacji monta�u 
ale nie zna technik 

komputerowych  

Student ma ogóln�
wiedz� z zakresu 
projektowania i 
nadzorowania 

procesów 
technologicznych 

elementów maszyn 
, wykorzystania 

technik 
komputerowych czy 

przebiegu i 
organizacji monta�u 

Student ma 
wyczerpuj�c� i  
uporz�dkowan�  

wiedz� z zakresu 
projektowania i 
nadzorowania 

procesów 
technologicznych 

elementów maszyn , 
wykorzystania technik 
komputerowych czy 

przebiegu i 
organizacji monta�u 

EK 2 

Student nie potrafi 
zaprojektowa�

procesu 
technologicznego 

typowych elementów 
maszyn i urz�dze�, 

nie zna równie�
technik 

komputerowych 

Student potrafi 
zaprojektowa�

proces 
technologiczny 

typowych elementów 
maszyn i urz�dze� , 
ale nie zna technik 

komputerowych  

Student potrafi 
zaprojektowa�

proces 
technologiczny 

typowych 
elementów maszyn 

i urz�dze� z 
uwzgl�dnieniem 

mo�liwo�ci technik 
komputerowych 

Student potrafi w 
pełni poprawnie i 

dokładnie  
zaprojektowa� proces 

technologiczny 
typowych elementów 
maszyn i urz�dze� z 

uwzgl�dnieniem 
szerokich  mo�liwo�ci 

technik 
komputerowych 

EK 3 

Student nie ma 
�wiadomo�ci 

znaczenia 
profesjonalizmu w 
pracy in�yniera i 

przestrzegania zasad 
etyki zawodowej 

Student  ma 
�wiadomo��
znaczenia 

profesjonalizmu w 
pracy in�yniera, ale 
nie ma �wiadomo�ci 

przestrzegania 
zasad etyki 
zawodowej 

Student ma 
�wiadomo��
znaczenia 

profesjonalizmu w 
pracy in�yniera i 
przestrzegania 

zasad etyki 
zawodowej 

Student ma pełn�
�wiadomo��
znaczenia 

profesjonalizmu w 
pracy in�yniera i 

przestrzegania zasad 
etyki zawodowej 



Autor programu: dr in�. Wiesław Wiechecki 

Adres e-mail: ilonawiechecka@o2.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Podstaw In�ynierii Produkcji  

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Wiesław Wiechecki 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Termodynamika Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: MBM 1 N 0 5 51-0_0 

J�zyk wykładowy: polski 

Rok: II  Semestr: 5 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia  9 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu 

C1 
Zapoznanie studentów z podstawowymi prawami i równaniami termodynamiki potrzebnymi do 
opisu maszyn i urz�dze� cieplnych w tym silników cieplnych: tłokowych i turbinowych 

C2 Kształtowanie umiej�tno�ci analizy i rozwi�zywania podstawowych zada� termodynamiki 

C3 Kształtowanie umiej�tno�ci pracy w zespole i jego kierowaniu na �wiczeniach rachunkowych 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji 

1 
Znajomo�� podstaw analizy matematycznej, rachunku ró�niczkowego funkcji jednej i wielu 
zmiennych, podstaw rachunku całkowego i równa� ró�niczkowych zwyczajnych 

Efekty kształcenia  
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Student zna poj�cia stosowane do opisu stanu  gazu doskonałego, półdoskonałego i 
rzeczywistego, potrafi poda� tre�� i zapisa� podstawowe prawa i równania termodynamiki 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 2
Student potrafi opisa� stan gazu oraz potrafi efektywnie rozwi�za� podstawowe zadania 
termodynamiki  

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 3
Kształtowanie aktywnej postawy w prezentacji rozwi�za� zada� w dora	nych zespołach na 
�wiczeniach rachunkowych   

EK4
Umiej�tno�� współpracy w dora	nych zespołach powołanych do rozwi�zywania zada� na 
�wiczeniach 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Wiadomo�ci wst�pne,przedmiot, zakres i 
metody termodynamiki, definicje i jednostki  
miar  

1 

W1-W2 

Układ termodynamiczny i jego otoczenie. 
Intensywne i ekstensywne parametry stanu. 
Stan równowagi termodynamicznej. Modele 
czynników termodynamicznych i ich 
własno�ci. Prawa gazów doskonałych Boyle'a 
– Mariotte'a, Gay Lussaca – Charlesa, 

2 



Avogadro. Gaz półdoskonały, gaz rzeczywisty. 

 W2-W3 
Termiczny opis stanu gazów doskonałych, 
półdoskonałych i rzeczywistych, wykres stanu 
p-V. Prawo Daltona i termiczny opis stanu 
mieszanin gazów doskonałych. 

2 

W3-W4 

Energia układu, energia wewn�trzna, prawo 
Joule'a, entalpia statyczna i entalpia 
spi�trzenia. Oddziaływania pomi�dzy układem 
a otoczeniem, oddziaływania na sposób pracy 
i na sposób ciepła. Prace: bezwzgl�dna, 
techniczna i praca umieszczenia, praca 
u�yteczna, wykres pracy p-V. Ciepło, ciepło 
przemiany i ciepło wła�ciwe, równanie 
Mayera. Funkcje termodynamiczne i ich 
wła�ciwo�ci. 

2 

W4-W5 

Bilans energii układu w warunkach równowagi 
termodynamicznej. I Zasada Termodynamiki 
dla układów zamkni�tych i otwartych, dla 
procesów odwracalnych i nieodwracalnych. 

2 

W5 

Pewnik równowagi. Zerowa Zasada 
Termodynamiki. Poj�cie entropii. II Zasada 
Termodynamiki i jej sformułowania. Wykres 
ciepła T-S. Zmiana entropii w odwracalnych i 
nieodwracalnych przemianach 
energetycznych. 

1 

W6-W7 

Równowagowa przemiana termodynamiczna. 
Odwracalne przemiany politropowe gazów 
doskonałych i półdoskonałych, dławienie 
izentalpowe, interpretacja graficzna przemian 
na wykresach pracy i ciepła. Nieodwracalno��
przemian. 

3 

W7-W8 
Procesy spr��ania gazów. Spr��arka tłokowa, 
spr��arki: teoretyczna, wzorcowa, 
rzeczywista. Spr��arka wielostopniowa. 

2 

W8-W9 

Zasady zamiany ciepła na prac�, prawobie�ny 
obieg termodynamiczny. Obieg Carnota. 
Obiegi silników cieplnych, Joule'a, Otto, 
Diesla, Sabathe. Lewobie�ny obieg 
termodynamiczny, lewobie�ny obieg Carnota. 

2 

W9 
Zagadnienie u�yteczno�ci energii. Praca 
maksymalna, egzergia, anergia. 

1 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – �wiczenia  

Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 

Wprowadzenie w tematyk� �wicze�
rachunkowych. Jednostki, przeliczanie 
jednostek wyst�puj�cych w technice cieplnej 
na układ SI. Zadania z zakresu równania 
stanu termicznego gazu doskonałego. 

1 

�W2 
Zadania z zakresu równania stanu 
termicznego gazu półdoskonałego. 
Mieszaniny gazów doskonałych. 

1 

�W3 Zadania z zakresu bilansów energetycznych 1 

�W4 Kolokwium I 1 

�W5 
Zadania z przemian odwracalnych gazów 
doskonałych i przemian nieodwracalnych 

1 

�W6-�W7 
Silnikowe i chłodnicze obiegi 
termodynamiczne 

2 

�W8 Teoretyczna i wzorcowa spr��arka tłokowa 1 



�W9 Kolokwium II 1 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne 

1 
Wykład prowadzony metod� informacyjn� z uwzgl�dnieniem problemów obliczeniowych i 
wykorzystaniu technik audiowizualnych 

2 
�wiczenia audytoryjne stanowi� rachunkow� ilustracj� wykładów i dotycz� wybranych 
zagadnie� obliczeniowych z poszczególnych działów 

Sposoby oceny 
Ocena formuj�ca 

F1 Ocena za odpowied	 na �wiczeniach audytoryjnych 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Ocena ko�cowa z egzaminu pisemnego (testu) i w przypadku uzyskania granicznej ilo�ci 
punktów z testu w formie egzaminu ustnego. 

P2 
Zaliczenie ko�cowe �wicze� na podstawie obecno�ci na zaj�ciach, u�rednionej oceny za 
odpowiedzi na �wiczeniach, oceny za zadania zalecone i pozytywnego zaliczenia  kolokwiów 
(ocena �rednia z obu kolokwiów) 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych 

27 

Godziny kontaktowe z wykładowc� realizowane w 
formie konsultacji 

3 

Przygotowanie si� do zaj�� audytoryjnych 
(wykład) 

30 

Przygotowanie si� do zaj�� audytoryjnych 
(�wiczenia) 

40 

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Wi�niewski S.: Termodynamika techniczna. WNT, Warszawa 1999. 

2 Dowkontt J.: Teoria maszyn cieplnych. PWN, Warszawa 1979. 

3 Szargut J.: Termodynamika techniczna. PWN, Warszawa 1991. 

4 Elwell D., Pointon A. J.: Termodynamika klasyczna, PWN, Warszawa 1976. 

5 G�siorowski J. I inni: Zbiór zada� z teorii maszyn cieplnych. WNT, Warszawa 1972. 

6 
Szargut J. I inni: Programowalny zbiór zada� z termodynamiki technicznej. PWN, Warszawa 
1986. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W16+++ C1, C2 
W1-W15. 
�W1-�W7, 
�W9-�W15 

1,2 P1, P2 

EK 2 
MBM1A_U01+ 
MBM1A_U07+ 

MBM1A_U21+++ 
C1,C2 

�W1-�W7, 
�W9-�W15 2 F1,F2, P2 

EK 3 MBM1A_K01+ C3 �W1-�W7, 2 F1 



�W9-�W15 

EK4 MBM1A_K03++ C3 
�W1-�W7, 
�W9-�W15 

2 F1 

Formy oceny – szczegóły  
Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna 
podstawowych poj��
ani nie potrafi poda�
podstawowych praw i 
równa�
termodynamiki 

Zna wi�kszo��
podstawowych poj��
i potrafi poda�
wi�kszo��
podstawowych praw 
i równa�
termodynamiki  

Zna poj�cia 
stosowane do opisu 
stanu gazu, potrafi 
poda� podstawowe 
prawa i równania 
termodynamiki we 
wszystkich 
podanych na 
zaj�ciach 
postaciach 

Potrafi wyczerpuj�co i 
precyzyjnie(z 
nazwami  wielko�ci i 
ich  jednostek z SI i 
spoza systemu) 
opisa� stan gazu, zna 
wszystkie prawa i 
równania podane na 
zaj�ciach i 
wyst�puj�ce w 
literaturze 
podstawowej 
przedmiotu  

EK 2 

Nie potrafi opisa�
stanu gazu i nie 
potrafi zastosowa�
podstawowych praw i 
równa�
termodynamiki do 
rozwi�zania prostych 
problemów 

Potrafi opisa� stan 
gazu i jest w stanie 
rozwi�za�
wi�kszo�� prostych 
problemów 
poruszanych na 
wykładach i 
�wiczeniach 

Potrafi rozwi�za�
zło�one problemy 
termodynamiki 
technicznej 

Potrafi w efektywny 
sposób rozwi�za�  
wszystkie problemy, 
których zło�ono�� nie 
wykracza poza 
tematyk� wykładów i 
�wicze�
rachunkowych oraz 
nawi�za� do 
rzeczywistych  
problemów techniki  

EK 3 

Nie potrafi w sposób 
zrozumiały 
zaprezentowa�
rozwi�zania zadania 
na �wiczeniach 
rachunkowych 

Potrafi w 
dostateczny sposób 
(z pomoc�
prowadz�cego) 
prezentowa�
problematyk� i 
stron� obliczeniow�
rozwi�zywanych 
zada�
rachunkowych 

Prezentuje 
poprawnie i  
przekonuj�co 
obliczenia (z 
pomoc� notatek z 
wykładu i �wicze�) i 
na bie��co radzi 
sobie przy 
komplikacji 
zagadnienia 

Bez materiałów 
pomocniczych 
prezentuje 
rozwi�zanie zadania, 
podaje inne mo�liwe 
sposoby uzyskania 
tego samego wyniku, 
wskazuje na 
zastosowania i odnosi 
do okre�lonych 
problemów techniki  

EK 4 

Nie wypełnia 
powierzonych mu 
zada� w grupie, nie  
współpracuje z innymi 
w dora	nych 
zespołach 

Wypełnia 
powierzone mu 
zadania, nie 
prowadzi zespołu i 
nie nad��a za 
innymi  

Potrafi efektywnie 
rozdzieli� zadania 
do wykonania w 
zespole 

Kieruje zespołem, jest 
jego liderem w sensie 
wkładu pracy, 
rozdziału zada�, 
kontroluje obliczenia i 
kreuje atmosfer�
pracy w zespole   

Autor programu: dr. in�. Stefan Laskowski 

Adres e-mail: s.laskowski@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

KTMPiNL 

Osoba, osoby 
 prowadz�ce: 

prof. dr hab. in�. Mirosław Wendeker, dr in�. Stefan Laskowski,  
dr in�. Stefan Fijałkowski, dr in�. Anna Warmi�ska, dr in�. Krzysztof Nakonieczny 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Podstawy Konstrukcji Maszyn II Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 5 52-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: 3 Semestr: 5 

Nazwa specjalno�ci: ---------------- 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia  9 

Laboratorium   

Projekt  27 

Liczba punktów ECTS: 5 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów z metodami konstruowania typowych elementów maszyn i 
mechanicznych zespołów konstrukcyjnych, z uwzgl�dnieniem wytrzymało�ci zm�czeniowej 

C2 
Ugruntowanie wiedzy wcze�niej zdobytej w zakresie konstruowania typowych elementów 
maszyn i mechanicznych zespołów konstrukcyjnych 

 C3 
Uzyskanie umiej�tno�ci w zakresie projektowania typowych elementów maszyn i 
mechanicznych zespołów konstrukcyjnych 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
 Wiedza 

1 Podstawowa wiedza w zakresie analizy wytrzymało�ciowej elementów konstrukcyjnych 

2 
Podstawowa wiedza w zakresie statyki i kinematyki punktu materialnego oraz ciała sztywnego i 
układu takich ciał 

3 
Podstawowa wiedza w zakresie in�ynierii materiałowej szczególnie wytrzymało�ci i wła�ciwo�ci 
materiałów metalowych 

4 
Podstawowa wiedza z zakresu analizy obci��e� elementów maszyn, konstruowania 
mechanizmów �rubowych, konstruowania wałów i osi oraz konstruowania ło�ysk 

 Umiej�tno�ci 

5 Potrafi wykorzysta� nabyt� wiedz�
6 Potrafi pozyskiwa� informacj� z literatury 

7 Potrafi wyznaczy� wymiary mechanizmów �rubowych, wałów i osi oraz ło�ysk 

8 Potrafi dobra� odpowiedni materiał do wykonania elementów maszyn 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Ma podstawow� wiedz� w zakresie przekładni z�batych 

EK 2 Ma podstawow� wiedz� w zakresie poł�cze� kształtowych 

EK 3 Ma podstawow� wiedz� w zakresie poł�cze� spawanych 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 4 Potrafi wyznaczy� wymiary przekładni z�batych walcowych 

EK 5 Potrafi wyznaczy� wymiary poł�cze� kształtowych 

EK 6 Potrafi wyznaczy� wymiary poł�czenia spawanego 

EK 7 Potrafi formułowa� i rozwi�zywa� zadania projektowe 

EK 8 Potrafi przygotowa� dokumentacj� konstrukcyjn� maszyny 

W zakresie kompetencji społecznych: 

Tre�ci programowe przedmiotu 



Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Przekładnie mechaniczne. Klasyfikacja. 
Definicje i poj�cia podstawowe. 

2 

W2 

Przekładnie z�bate walcowe. Geometria kół 
z�batych. Teoria współpracy kół z�batych. 
Korygowanie zarysu z�bów. Obliczenia 
wytrzymało�ciowe kół z�batych walcowych. 

8 

W3 

Poł�czenia kształtowe. Klasyfikacja. Zasada 
działania, konstruowania i obliczenia 
wytrzymało�ciowe poł�cze� wpustowych, 
wielowypustowych, kołkowych, klinowych, 
wielobocznych i wciskowych. 

6 

W4 

Poł�czenia spawane. Klasyfikacja. Budowa i 
metody wykonania poł�cze� spawanych. 
Obliczenia wytrzymało�ciowe poł�cze�
spawanych. 

2 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 Geometria kół z�batych walcowych. 2 

�W2 Korekcje zaz�bienia kół walcowych. 4 

�W3 
Wyznaczanie wymiarów poł�cze�
kształtowych. 

2 

�W4 
Obliczenia wytrzymało�ciowe poł�cze�
spawanych. 

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – projekt 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 Projekt mechanizmu �rubowego. Okre�lenie 
zadania projektowego w postaci okre�lenia 
obci��e� poszczególnych elementów. 
Wykonanie oblicze� wytrzymało�ciowych i 
wyznaczenie wymiarów elementów. Dobór 
materiałów. Opracowanie konstrukcji i 
wykonanie dokumentacji technicznej 
konstrukcji i wybranych elementów. 

10 

P2 Projekt przekładni z�batej jednostopniowej. 
Okre�lenie zadania projektowego w postaci 
okre�lenia obci��e� poszczególnych 
elementów. Wykonanie oblicze�
wytrzymało�ciowych i wyznaczenie wymiarów 
elementów. Dobór materiałów. Opracowanie 
konstrukcji i wykonanie dokumentacji 
technicznej konstrukcji i wybranych 
elementów. 

17 

Suma godzin: 27 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�
2 Analiza przypadków 

3 Rozwi�zywanie zada�
4 Projekt konstrukcyjny praktyczny 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Kolokwium z zada� z zakresu geometrii przekładni z�batych. 

F2 Kolokwium z zada� z zakresu oblicze� poł�cze� kształtowych i poł�cze� spawanych. 

F3 Egzamin z teorii przekładni z�batych, poł�cze� kształtowych i poł�cze� spawanych. 



F4 

Ocena konstrukcji projektu mechanizmu �rubowego obejmuj�ca: poprawno�� okre�lenia 
zadania projektowego i jego realizacji, poprawno�� doboru materiałów na poszczególne 
elementy, poprawno�� konstrukcyjna i technologiczna opracowanych rozwi�za�
konstrukcyjnych, poprawno�� dokumentacji konstrukcyjnej mechanizmu.  

F5 

Ocena konstrukcji projektu przekładni �rubowej obejmuj�ca: poprawno�� okre�lenia zadania 
projektowego i jego realizacji, poprawno�� doboru materiałów na poszczególne elementy, 
poprawno�� konstrukcyjna i technologiczna opracowanych rozwi�za� konstrukcyjnych, 
poprawno�� dokumentacji konstrukcyjnej przekładni. 

F6 Ustna prezentacja poszczególnych etapów projektów. 

F7 Aktywno�� w czasie zaj�� �wiczeniowych 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
	rednia arytmetyczna z ocen za kolokwia z zada� (F1 i F2) uzupełniona mo�liwo�ci�
podniesienia oceny o 0,5 na podstawie aktywno�ci w czasie zaj�� �wiczeniowych (F7) - 
�wiczenia 

P2 
	rednia arytmetyczna z ocen za oba projekty (F4 i F5) oraz �redniej z ustnych prezentacji 
poszczególnych etapów projektów (F6) - projektowanie 

P3 
	rednia arytmetyczna z oceny egzaminu(F3) oraz oceny z zaliczenia wykładów pierwszej 
cz��ci przedmiotu – wykład egzamin 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie wykładów – ł�czna liczba godzin w 
semestrze 

18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie �wicze� – ł�czna liczba godzin w 
semestrze 

9 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie projektowania  – ł�czna liczba godzin w 
semestrze 

27 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu do 
wykładów – ł�czna liczba godzin w semestrze 

1 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu do �wicze�
– ł�czna liczba godzin w semestrze 

1 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu do 
projektowania – ł�czna liczba godzin w semestrze 

1 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie egzaminu 

1 

Przygotowanie si� do zaj�� �wiczeniowych – 
ł�czna liczba godzin w semestrze 

9 

Przygotowanie si� do zalicze� kolokwium z 
�wicze� – ł�czna liczba godzin w semestrze 

13 

Opracowanie projektów 34 

Przygotowanie si� do egzaminu – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

11 

Suma 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

5 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
Literatura podstawowa 

1 „Podstawy konstrukcji maszyn tom 1-3” pod redakcj� M. Dietrich, WNT 2007 

2 
Jacek Czarnigowski, Mirosław Ferdynus, Leszek Ku�mierz, Grzegorz Poniewa� „Podstawy 
Konstrukcji Maszyn. Zbiór zada�” Edit Sp. z o.o., Otwock, 2008 

Literatura uzupełniaj�ca 



3 
G. Poniewa�, L. Ku�mierz: „Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowanie mechanizmów 
�rubowych oraz przekładni z�batych” Politechnika Lubelska 2011 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W11 

+++ 
C1 

W1, W2, �W1, 
�W2 P2 

1, 2, 3 
F1, F3, F5, 

P1, P3 

EK 2 
MBM1A_W11 

+++ 
C1 

W3, �W3, P1, 
P2 

1, 2, 3, 4 
F2, F4, F5, F3, 

P1, P4 

EK 3 
MBM1A_W11 

+++ 
C1 W4, �W4 1, 2, 3 F2, F3, P1, P3 

EK 4 
MBM1A_U12 

+++ 
C1 

W2, �W1, 
�W2, P2 

1, 2, 3, 4 F1, F5, P1, P3 

EK 5 
MBM1A_U12 

+++ 
C1 

W3, �W3, P1, 
P2 

1, 2, 3, 4 
F2, F3, F4, F5, 

P1, P2 

EK 6 
MBM1A_U12 

+++ 
C1 W4, �W4 1, 2, 3 

F2, F3, F4, F5, 
P1 

EK 7 
MBM1A_U12 

+++ 
MBM1A_U13 +

C1, C2, C3 P1, P2 4 F4, F5, P2 

EK 8 
MBM1A_U10 

++ 
C1, C3 P1, P2 4 F4, F5, P2 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna 
podstawowych 
informacji z zakresu 
wymiarów przekładni 
z�batych 

Zna podstawy teorii 
przekładni z�batych 

Zna i poprawnie 
wykorzystuje teori�
przekładni z�batych 
do okre�lenia 
wymiarów kół 

Zna i poprawnie 
wykorzystuje teori�
przekładni z�batych 
do okre�lenia 
wymiarów i 
wytrzymało�ci kół 
z�batych 

EK 2 

Nie zna metod 
wyznaczania 
wymiarów poł�cze�
kształtowych 

Zna zasady 
wyznaczania 
wymiarów 
podstawowych 
poł�cze�
wpustowych i 
wielowypustowych  

Zna zasady 
wyznaczania 
wymiarów 
podstawowych 
poł�cze�
wpustowych, 
wielowypustowych i 
wielobocznych 

Zna zasady 
wyznaczania 
wymiarów 
podstawowych 
poł�cze�
wpustowych, 
wielowypustowych, 
wielobocznych i 
wciskowych 

EK 3 

Nie zna budowy i 
zasad projektowania 
poł�cze� spawanych  

Zna budow� zł�cza 
spawanego oraz ich 
typy 

Zna budow� i 
zasad� obliczania 
poł�cze�
spawanych 

Zna budow� i zasad�
obliczania poł�cze�
spawanych oraz zna 
zasady projektowania 
poł�cze� spawanych  

EK 4 

Nie potrafi wyznaczy�
wymiarów przekładni 
z�batej 

Potrafi wyznaczy�
wymiary przekładni 
niekorygowanej 

Potrafi wyznaczy�
wymiary przekładni 
korygowanej 

Potrafi wyznaczy�
wymiary przekładni 
korygowanej z 
uwzgl�dnieniem 
technologiczno�ci 
rozwi�zania 



EK 5 

Nie potrafi wyznaczy�
wymiarów poł�czenia 
kształtowego 

Potrafi wyznaczy�
wymiary wybranego 
poł�czenia 
kształtowego 

Potrafi wyznaczy�
wymiary wszystkich 
poł�cze�
kształtowych 

Potrafi wyznaczy�
wymiary wszystkich 
poł�cze�
kształtowych z 
krytyczn� analiz� ich 
zastosowania do 
konkretnej konstrukcji 

EK 6 

Nie potrafi wyznaczy�
wymiarów poł�czenia 
spawanego 

Potrafi wyznaczy�
napr��enia w 
jednym typie 
poł�cze� spawanych

Potrafi wyznaczy�
napr��enia w 
dwóch typach 
poł�cze�
spawanych 

Potrafi wyznaczy�
napr��enia w dwóch 
typach poł�cze�
spawanych i 
wyznaczy� na tej 
podstawie 
skorygowane 
wymiary poł�czenia  

EK 7 

Nie potrafi formułowa�
i rozwi�za�
elementarnego 
zadania projektowego 

Potrafi rozwi�za�
wskazane zadanie 
projektowe 

Potrafi formułowa�
podstawy zadania i 
zaproponowa� jego 
rozwi�zanie  

Potrafi formułowa�
pełne zadania 
projektowe, 
zaproponowa� ich 
rozwi�zanie i na 
podstawie wyników 
przeprowadzi� dalsze 
formułowanie 
zadania 

EK 8 

Nie potrafi 
przygotowa�
dokumentacji 
konstrukcyjnej 
maszyny 

Potrafi przygotowa�
dokumentacj�
zło�eniow�

Potrafi przygotowa�
dokumentacj�
zło�eniow� i 
wykonawcz�
wybranych 
elementów 

Potrafi przygotowa�
pełn� dokumentacj�
zło�eniow� i 
wykonawcz�
maszyny z 
uwzgl�dnieniem 
elementów 
standardowych 

Autor programu: dr in�. Jacek Czarngiowski

Adres e-mail: j.czarnigowski@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczny 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Dr in�. Jacek Czarnigowski 
Dr in�. Grzegorz Poniewa�
Dr in�. Mirosław Ferdynus 
Dr in�. Hubert D�bski 
Dr in�. Aleksander Nieoczym 
Dr in�. Jakub Gajewski



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Termodynamika Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: MBM 1 N 0 6 53-0_0 

J�zyk wykładowy: polski 

Rok: III Semestr: 6 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład   

�wiczenia   

Laboratorium  18 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu 

C1 
Nabycie umiej�tno�ci weryfikacji uzyskanej wiedzy z wykładów i �wicze� audytoryjnych z 
eksperymentem i pomiarem  

C2 Ukształtowanie umiej�tno�ci pracy zespołowej w laboratorium 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji 
1 Znajomo�� podstawowych praw fizyki. 

Efekty kształcenia  
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Student nabywa wiedz� o technikach pomiaru niektórych wielko�ci mierzalnych bezpo�rednio i 
po�rednio w termodynamice 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK2 Student pozyskuje umiej�tno�� pomiaru aparatur� i weryfikacji uzyskanych danych 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK3 Student jest przygotowany do pracy w zespole laboratoryjnym 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 Pomiary ci�nie� 2 

L2 Pomiary temperatur 2 

L3 Pomiary wilgotno�ci powietrza 2 

L4 Analiza gazów 2 

L5 
Poprawa zaliczenia laboratorium L1-L4 w 
semestrze 

1 

Suma godzin: 30 

Narz�dzia dydaktyczne 
1 �wiczenia laboratoryjne – wykonywanie do�wiadcze�

Sposoby oceny 
Ocena formuj�ca 

F1 Ocena cz�stkowa za organizacj� pracy grupy laboratoryjnej  



F2 Ocena za odpowied� na �wiczeniach laboratoryjnych 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie pisemne �wicze� laboratoryjnych 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych 

18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie konsultacji  

2 

Przygotowanie si� do laboratorium 30 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Wi�niewski S.: Termodynamika techniczna. PWN, Warszawa 1999.  

2 Dowkontt J.: Teoria maszyn cieplnych. PWN, Warszawa 1979. 

4 Kulesza i inni: Pomiary cieplne cz. I i II. WNT, Warszawa 1983. 

5 
Kołodziejczyk L., Ma�kowski S., Rubik M.: Pomiary w in
ynierii sanitarnej. Arkady, Warszawa 
1980. 

6 Mieszkowski M. i inni: Pomiary cieplne i energetyczne. WNT, Warszawa 1983. 

7 Fijałkowski S. i inni: Zestaw instrukcji laboratoryjnych. Politechnika Lubelska. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W16+++ C1 L1 – L4 1 F2, P1 

EK 2 MBM1A_U21+++ C1 L1 – L4 1 F2, P1 

EK 3 MBM1A_K03++ C2 L1 – L4 1 F1 

Formy oceny – szczegóły  
Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna 
podstawowych nazw i 
poj�� zwi�zanych z 
technik� pomiaru, nie 
potrafi  narysowa� i 
obja�ni� schematów 
stanowisk 
laboratoryjnych oraz 
wymieni� wielko�ci 
mierzone i wyja�ni�
cel pomiaru 

Zna wi�kszo��
podstawowych poj��
zwi�zanych z 
technik� pomiaru i 
potrafi narysowa� i 
dostatecznie 
wyja�ni� schemat 
stanowiska 
laboratoryjnego, cel 
pomiaru, poda�
niektóre mierzone 
wielko�ci 

Zna  podstawowe 
poj�cia zwi�zane z 
technik� pomiaru i 
potrafi narysowa� i  
wyja�ni� schemat 
stanowiska 
laboratoryjnego, 
jasno okre�li� cel 
pomiaru, poda�
wszystkie mierzone 
wielko�ci 

Zna  wszystkie 
zało�enia modelu 
fizycznego i 
matematycznego  
przybli�aj�cych 
badane zjawisko na 
stanowisku 
pomiarowym, potrafi 
zaproponowa� inne 
rozwi�zania 
zmierzaj�ce do 
pomiaru tej samej 
wielko�ci, zna 
najnowsze 
rozwi�zania technik 
pomiarowych  

EK 2 
Nie potrafi okre�li�
rodzaju aparatury 
u
ytej do 

Potrafi okre�li�
rodzaj aparatury 
u
ytej do pomiaru, 

Potrafi bezbł�dnie 
okre�li� rodzaj 
aparatury u
ytej do 

Nie tylko okre�la cel i  
rodzaj aparatury 
u
ytej do pomiaru ale  



pomiaru,wyja�ni� jej 
działanie oraz 
przedstawi� sposób 
weryfikacji 
uzyskanych danych 
pomiarowych 

dostatecznie 
wyja�ni� jej zasad�
działanie oraz 
przedstawi� w  
sposób ogólny 
przedstawi�
weryfikacje danych 
pomiarowych 

pomiaru, 
wyczerpuj�co 
wyja�ni� jej zasad�
działanie oraz 
przedstawi� oraz  
przedstawi�
algorytm  weryfikacji 
danych 
pomiarowych 

równie
 podaje 
alternatywne sposoby 
pomiaru badanych 
wielko�ci, podaje 
tak
e inne metody 
weryfikuj�ce dane 
pomiarowe 

EK 3 

Nie potrafi wypełni�
powierzonych mu 
zada�

Potrafi w 
dostateczny sposób 
(z pomoc�
prowadz�cego) 
wykona�
powierzone mu 
zadania  

Potrafi efektywnie 
rozdzieli� zadania 
do wykonania w 
zespole 
laboratoryjnym 

Kieruje zespołem, jest 
jego liderem w sensie 
wkładu pracy, 
rozdziału zada�, 
kontroluje obliczenia i 
kreuje atmosfer�
pracy w zespole 

Autor programu: dr in�. Stefan Laskowski 

Adres e-mail: s.laskowski@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

KTMPiNL 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

prof. dr hab. in�. Mirosław Wendeker, dr in�. Stefan Laskowski,  
dr in�. Stefan Fijałkowski, dr in�. Anna Warmi�ska, dr in�. Krzysztof Nakonieczny 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Pneumatyka z hydraulik� Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: MBM 1 N 0 6 54-0_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: III Semestr: 6 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu

C1 

Celem przedmiotu jest dostarczenie podstawowej wiedzy o technice nap�dów pneumatycznych 
i hydraulicznych, zakresie ich stosowania w budowie maszyn technologicznych i maszyn 
specjalnego przeznaczenia, wła�ciwo�ciach, podstawach projektowania i sterowania tymi 
nap�dami. 

C2 
Ta baza teoretyczna ma by� podstaw� do zdobycia umiej�tno�ci obejmuj�cych: projektowanie 
nap�du, dobór urz�dze� funkcjonalnych, sterowanie nap�dem zarówno w konstrukcjach 
autonomicznych jak i zło�onych, tzw. rozproszonych 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Znajomo�� rysunku technicznego oraz umiej�tno�� posługiwania si� katalogami technicznymi. 

2 
Znajomo�� praw fizyki dotycz�ca: wła�ciwo�ci cieczy, przemian termodynamicznych, 
charakterów przepływów, kinematyki przepływu cieczy, tarcia, rozkładania sił bezwładno�ci. 

3 

Znajomo�ci podstaw automatyki w zakresie: opisu wła�ciwo�ci statycznych i dynamicznych 
procesów, modelowania procesów, opisu operatorowego procesów, przedstawiania procesów w 
postaci schematów blokowych, analizy dynamiki procesów, analiz czasowych i 
cz�stotliwo�ciowych sygnałów, sterowania w torze otwartym, zamkni�tym, kaskadowego, 
doboru nastaw klasycznych regulatorów P, PI, PD, PID, stosowania urz�dze�
mikroprocesorowych w sterowaniu, programowania sterowników PLC. 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Słuchacz przyswaja sobie wiedz� o wła�ciwo�ciach nap�dów pneumatycznych i 
hydraulicznych, ich przeznaczeniu i zakresie stosowania w budowie maszyn, metodach 
sterowania tymi nap�dami. 

EK 2
Posiada wiedz� dotycz�c� sporz�dzania schematów ideowych sterowania zgodnie ze 
standardami �wiatowymi, poznaj� znaczenie i funkcjonowanie poszczególnych elementów 
nap�du oraz ich wła�ciwo�ci. 

EK 3
Zapoznaj� si� z konstrukcjami podstawowych elementów funkcjonalnych nap�du oraz ich 
przeznaczeniem i zasadami sterowania. 

EK 4
Zapoznaj� si� z ró�nymi rozwi�zaniami praktycznymi techniki nap�dów pneumatycznych i 
hydraulicznych. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 5
Posiadaj� umiej�tno�� projektowania nap�dów obejmuj�c�: obliczanie obci��e� zewn�trznych, 
obliczanie pr�dko�ci elementów wykonawczych. 

EK 6
Posiadaj� umiej�tno�� oblicze�: w cieplnych procesach roboczych, poziomu generowanego 
hałasu i jego zmniejszania. 



W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 7 Rozumie potrzeb� ci�głego kształcenia si�  

EK 8
Ma �wiadomo�� pozatechnicznych skutków działalno�ci in�yniera mechanika, w tym jej wpływu 
na �rodowisko, co kształtuje du�e poczucie odpowiedzialno�ci za podejmowane decyzje 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

Wprowadzenie: zakres stosowania nap�dów 
pneumatycznych i hydraulicznych, 
charakterystyki mediów roboczych. Schematy 
ideowe oraz elementy funkcjonalne 
stosowanych nap�dów. 

2 

W2 Podstawy projektowania nap�dów 2 

W3 
Akumulowanie energii, procesy cieplne, hałas 
w układach hydraulicznych i pneumatycznych. 

1 

W4 
Podstawowe konstrukcje elementów 
roboczych i ich przeznaczenie 

1 

W5 
Konstrukcje zespołów zasilaj�cych oraz 
nap�dów hydrostatycznych i 
hydrodynamicznych. 

1 

W6 
Hydrauliczne i pneumatyczne systemy 
rozproszone. 

1 

W7 
Przegl�d konstrukcji zło�onych nap�dów 
pneumatycznych i hydraulicznych. 

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
Badanie mediów hydraulicznych i 
pneumatycznych. Przygotowanie mediów 
hydraulicznych i pneumatycznych. 

1 

L2 Budowa prostego układu hydraulicznego. 2 

L3 

Metody regulacji pr�dko�ci elementów 
wykonawczych (nap�d liniowy i obrotowy). 
Praca synchroniczna siłowników 
hydraulicznych. 

1 

L4 
Pomiar charakterystyk statycznych i 
dynamicznych serwonap�du. 

1 

L5 

Pomiar charakterystyk statycznych i 
dynamicznych wybranych elementów 
pneumatycznych (kaskada pneumatyczna, 
akumulator pneumatyczny). 

1 

L6 
Elektroniczne układy sterowania stosowane w 
zło�onych układach hydraulicznych i 
pneumatycznych 

2 

L7 
Podstawy projektowania zło�onych układów 
hydraulicznych i pneumatycznych 

1 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład i wykład z prezentacj� multimedialn�
2 �wiczenia laboratoryjne: wykonywanie do�wiadcze�

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 W zakresie wykładu ocena formuj�ca nie jest planowana. 

F2 
W zakresie �wicze� laboratoryjnych: 
- ocena dopuszczaj�ca do wykonania �wiczenia, 



- ocena pracy w trakcie realizacji �wiczenia 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 W zakresie wykładu: egzamin z ocen�. 

P2 

W zakresie �wicze�: 
- ocena podsumowuj�ca jednostk� �wiczeniow� – ocena opracowanego sprawozdania oraz 
ocena odpowiedzi ko�cowej 
- ocena podsumowuj�ca realizowany przedmiot – uwarunkowana otrzymaniem wszystkich 
pozytywnych ocen cz�stkowych (z mo�liwo�ci� poprawiania wył�cznie w ustalonym terminie 
ocen cz�stkowych) wyliczana na zasadzie �redniej matematycznej ze wszystkich otrzymanych 
ocen (ł�cznie z ocenami cz�stkowymi negatywnymi) 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc� 18 

Konsultacje, zaliczenie 2 

Przygotowanie si� do laboratorium 30 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Osiecki A.: Hydrostatyczny nap�d maszyn, WNT Warszawa, 1998. 

2 
Pizon A.: Hydrauliczne i elektrohydrauliczne układy sterowania i regulacji   WNT Warszawa, 
1987. 

3 
Stryczek S.: Nap�d hydrostatyczny WNT, wyd. 3, Tom I Elementy, Tom II Układy, WNT 
Warszawa, 1995. 

4 Szenajch W.: Nap�d i sterowanie pneumatyczne. WNT Warszawa 1992, 1997, 2003 

5 
Normy: PN-73/M-73020, PN-73/M-73022, PN-73/M-73702, PN-78/M-73007 NEQ EN 982:1996, 
PN-91/M-73001, IDT ISO 5598-1985, PN-ISO 1219 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W13++ 
MBM1A_W16+ 

C1 W1, L1 1, 2 F2, P1, P2 

EK 2 MBM1A_W13+ C2 W2, L2, L3 1, 2 F2, P1, P2 

EK 3 MBM1A_W15+++ C1 
W2, L2, L3, 
L4, L5, L6  

1, 2 F2, P1, P2 

EK 4 MBM1A_W15+++ C1 
W1, W3, W4, 

L7 
1, 2 F2, P1, P2 

EK 5 MBM1A_U10+++ C2 
W2, W5, W6, 

W7 
1  

EK 6 
MBM1A_U20+++ 
MBM1A_U22+++ 

C2 W3 1  

EK 7 MBM1A_K01++ C1, C2 
W1, W2, W3, 
W4, W7, L1 

1, 2 F2, P1, P2 

EK 8 MBM1A_K01++ C1, C2 
W1, W2, W6,  
W7, L1, L3 

1, 2 F2, P1, P2 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 Słuchacz nie Potrafi wymieni� Potrafi wymieni� Słuchacz przyswaja 



przyswaja sobie 
wiedz� o 
wła�ciwo�ciach 
nap�dów 
pneumatycznych i 
hydraulicznych, ich 
przeznaczeniu i 
zakresie stosowania 
w budowie maszyn, 
metodach sterowania 
tymi nap�dami.

podstawowe 
wła�ciwo�ci 
nap�dów 
pneumatycznych i 
hydraulicznych, nie 
potrafi omówi� ich 
przeznaczenie nie 
ma wiedzy w 
zakresie stosowania 
w budowie maszyn 
nap�dów i, metod 
sterowania tymi 
nap�dami.

podstawowe 
wła�ciwo�ci 
nap�dów 
pneumatycznych i 
hydraulicznych, 
potrafi omówi� ich 
przeznaczenie ma 
wiedzy w zakresie 
stosowania w 
budowie maszyn 
nap�dów i, metod 
sterowania tymi 
nap�dami. 
Posiadana wiedza 
jest nie pełna.

sobie wiedz� o 
wła�ciwo�ciach 
nap�dów 
pneumatycznych i 
hydraulicznych, ich 
przeznaczeniu i 
zakresie stosowania 
w budowie maszyn, 
metodach sterowania 
tymi nap�dami.

EK 2 

Słuchacz nie posiada 
wiedzy dotycz�c�
sporz�dzania 
schematów ideowych, 
nie zna funkcji i 
znaczenia, nie zna 
funkcjonowania 
poszczególnych 
elementów nap�du 
oraz ich wła�ciwo�ci. 

Posiada wiedz�
powierzchown�
wiedz� dotycz�c�
sporz�dzania 
schematów 
ideowych. W nie 
wielkim stopniu zna 
znaczenie i 
funkcjonowanie 
poszczególnych 
elementów nap�du 
oraz ich 
wła�ciwo�ci. 

Słuchacz radzi 
sobie z 
praktycznymi 
zadaniami z tego 
zakresu. Jednak�e 
w trudniejszych 
przykładach 
wymaga wsparcia. 

Słuchacz posiada 
szerok� wiedz�
dotycz�c�
sporz�dzania 
schematów 
ideowych, zna 
funkcje i ich 
znaczenie potrafi 
szeroko omówi�
funkcjonowania 
poszczególnych 
elementów nap�du 
oraz ich wła�ciwo�ci. 

EK 3 

Nie potrafi nic 
powiedzie� na 
wskazany temat. 

Słuchacz myli 
konstrukcje 
podstawowych 
elementów 
funkcjonalnych 
nap�du  ma kłopoty 
z omówieniem ich 
przeznaczenia, zna 
zasady sterowania. 

Słuchacz ma wiedz�
na wskazany temat, 
ale wiedza ta jest 
powierzchowna. 

	wietnie zna 
konstrukcje 
podstawowych 
elementów 
funkcjonalnych 
nap�du oraz ich 
przeznaczenie i 
zasady sterowania. 

EK 4 

Nie zapoznał si� z 
ró�nymi 
rozwi�zaniami 
praktycznymi techniki 
nap�dów 
pneumatycznych i 
hydraulicznych. 

Słuchacz zna ró�ne 
rozwi�zania 
praktyczne techniki 
nap�dów 
pneumatycznych i 
hydraulicznych. Myli 
poj�cia, jednak�e 
wła�ciwie 
naprowadzony 
wyci�ga prawidłowe 
wnioski. 

Słuchacz zna ró�ne 
rozwi�zania 
praktyczne techniki 
nap�dów 
pneumatycznych i 
hydraulicznych. 
Jednak�e jego 
wiedza jest 
powierzchowna. 

Słuchacz �wietnie 
zna ró�ne 
rozwi�zania 
praktyczne techniki 
nap�dów 
pneumatycznych i 
hydraulicznych. 
Jasno wypowiada si�
na ich temat. 

EK 5 

Nie posiada 
umiej�tno�ci 
projektowania 
nap�dów obejmuj�c�: 
obliczanie obci��e�
zewn�trznych, 
obliczanie pr�dko�ci 
elementów 
wykonawczych. 

Posiadaj�
umiej�tno��
projektowania 
nap�dów 
obejmuj�c�: 
obliczanie obci��e�
zewn�trznych lub 
obliczanie pr�dko�ci 
elementów 
wykonawczych. 

Posiadaj�
umiej�tno��
projektowania 
nap�dów 
obejmuj�c�: 
obliczanie obci��e�
zewn�trznych, 
obliczanie pr�dko�ci 
elementów 
wykonawczych. 
Słuchaczowi w 
czasie realizacji 

Posiadaj�
umiej�tno��
projektowania 
nap�dów 
obejmuj�c�: 
obliczanie obci��e�
zewn�trznych, 
obliczanie pr�dko�ci 
elementów 
wykonawczych. 



zadania zdarzaj� si�
drobne bł�dy. 

EK 6 

Nie posiada 
umiej�tno�ci oblicze�: 
w cieplnych 
procesach roboczych, 
poziomu 
generowanego hałasu 
i zasad jego 
zmniejszania. 

Posiadaj�
umiej�tno��
oblicze�: w 
cieplnych procesach 
roboczych lub 
poziomu 
generowanego 
hałasu nie zna 
zasad zmniejszania 
hałasu. 

Posiadaj�
umiej�tno��
oblicze�: w 
cieplnych procesach 
roboczych, poziomu 
generowanego 
hałasu, zna zasad 
zmniejszania 
hałasu. W 
posiadanej wiedzy 
zdarzaj� si�
niewielkie braki. 

Posiadaj�
umiej�tno�� oblicze�: 
w cieplnych 
procesach 
roboczych, poziomu 
generowanego 
hałasu i jego 
zmniejszania. 
Postawionymi 
zadaniami rodzi 
sobie �wietnie. 

Autor programu: dr in�. Krzysztof Przystupa 

Adres e-mail: k.przystupa@pollub.pl

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Automatyzacji 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Krzysztof Przystupa, 



   Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Techniki i narz�dzia obróbki ubytkowej Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obieralny MBM 1 N 0 5 55-1_0 

J�zyk wykładowy: polski 

Rok: III Semestr: V 

 Nazwa specjalno�ci: �cie�ka dyplomowania: technologiczna  

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt  9 

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu

C1 Rozszerzenie wiedzy w zakresie technik ubytkowego kształtowania elementów maszyn.  

C2 
Zdobycie umiej�tno�ci doboru warunków obróbki poszczególnymi technikami ubytkowymi i 
dostrzegania zwi�zków mi�dzy zastosowanymi sposobami, odmianami i rodzajami obróbki 
a jako�ci� wytworzonych przedmiotów. 

 C3 Zdobycie umiej�tno�ci doboru geometrii ostrza i materiału cz��ci roboczej narz�dzi oraz 
konstruowania prostych narz�dzi specjalnych 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 Wiedza w zakresie podstaw obróbki ubytkowej. 

2 Znajomo�� grafiki in�ynierskiej 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 
1 

Ma wiedz� w zakresie warunków technologicznych obróbki wiórowej, �ciernej i erozyjnej 

EK 
2 

Ma wiedz� w zakresie podstaw konstruowania narz�dzi skrawaj�cych  

EK 
3 

Ma wiedz� w zakresie zu�ycia, trwało�ci, nadzorowania i regeneracji narz�dzi skrawaj�cych 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 
4 

Potrafi okre�li� warunki obróbki wiórowej, �ciernej i erozyjnej ró�nych materiałów 

EK 
5 

Potrafi, korzystaj�c z katalogów i komputerowych baz danych, dobra� narz�dzia skrawaj�ce do 
obróbki ró�nych przedmiotów, z uwzgl�dnieniem ich geometrii ostrza i materiału cz��ci roboczej

EK 
6 

Potrafi projektowa� proste narz�dzia skrawaj�ce punktowe i kształtowe 



Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Omówienie programu wykładu, warunków 
egzaminu i literatury. Przyszło�ciowa wizja 
obróbki ubytkowej. 

1 

W2 
Tworzenie si� wiórów. Zwijanie i łamanie 
wiórów. Kształt wiórów. Współczynnik 
sp�czenia wiórów. 

1 

W3 

Wła�ciwo�ci materiałów ostrzy skrawaj�cych. 
Stale narz�dziowe. W�gliki spiekane. 
Cermetale. Ceramika narz�dziowa. Materiały 
supertwarde. Powłoki przeciwzu�yciowe. 

2 

 W4 

Mechanizmy zu�ycia ostrza. Metody 
okre�lania wymiarowego zu�ycia ostrza. 
Prognozowanie okresu trwało�ci ostrza. 
Nadzorowanie stanu ostrza narz�dzia.  
Regeneracja narz�dzi skrawaj�cych. 

1 

W5 Klasyfikacja narz�dzi skrawaj�cych. 1 

W6 
Dobór warunków obróbki toczeniem. No�e 
tokarskie punktowe i kształtowe. 
Konstruowanie no�y tokarskich. 

2 

W7 

Dobór warunków obróbki wierceniem, 
pogł�bianiem i rozwiercaniem. Wiercenie 
gł�bokich otworów i mikrootworów. Wiertła, 
pogł�biacze i rozwiertaki. 

1 

W8 
Dobór warunków obróbki dłutowaniem, 
przeci�ganiem i przepychaniem. No�e 
dłutownicze, przeci�gacze. 

1 

W9 

Frezowanie obwodowe i czołowe. Warunki 
obróbki frezowaniem. Frezy. Przecinanie 
ramowe, tarczowe i ta�mowe. Warunki 
obróbki gwintów. Warunki obróbki uz�bie	
metodami kształtowymi i obwiedniowymi. 

2 

W10 

Podstawowe zjawiska fizyczne podczas 
szlifowania. Topografia i proces obci�gania 
�ciernicy. Zu�ycie i trwało�� �ciernicy. Zasady 
doboru warunków szlifowania. 

1 

W11 

Podstawy i warunki obróbki narz�dziami 
�ciernymi nasypowymi. Szlifowanie ta�mami 
�ciernymi. Szlifowanie tarczami listkowymi. 
Szlifowanie włókninami �ciernymi. Przecinanie 
�cierne. Przecinanie strunami �ciernymi. 
Fizykomechaniczne podstawy obróbki lu
nym 
�cierniwem. 

1 

W12 
Podstawy fizyczne i wska
niki technologiczne 
obróbki elektroerozyjnej. Elektroerozyjne 
dr��enie oraz wycinanie drutem. 

2 

W13 

Podstawy i wska
niki techniczno-
ekonomiczne obróbki elektrochemicznej. 
Obróbki hybrydowe. Obróbka 
elektrochemiczno-�cierna. Szlifowanie 
elektrochemiczne. Obróbka elektrochemiczna 
lu
nym �cierniwem. Przecinanie 
elektrochemiczne. Kształtowanie chemiczne. 

1 

W14 Zarys podstaw fizycznych oraz parametry 1 



Narz�dzia dydaktyczne

1 Zaj�cia wykładowe prowadzone s� metod� wykładu informacyjnego i problemowego, 
wspomaganego prezentacj� multimedialn� i pokazem eksponatów.  

2 
�wiczenia laboratoryjne s� zaj�ciami praktycznymi, prowadzonymi metod� obserwacji oraz 
eksperymentu realizowanego przez studentów (w zakres �wicze	 wchodzi te�
przeprowadzenie oblicze	 oraz opracowanie wyników pomiarów).   

3 
�wiczenia projektowe prowadzone s� w pracowni komputerowej, projekty wykonywane s� w 
postaci elektronicznej 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Wykład – dwa pisemne kolokwia sprawdzaj�ce w ci�gu semestru (oceniane) 

obróbki laserowej, elektronowej,  plazmowej i 
wysokoci�nieniowym strumieniem cieczy. 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
Zaj�cia wprowadzaj�ce: Szkolenie BHP, 
zasady zaliczenia przedmiotu, podział na 
podgrupy, harmonogram �wicze	.  

1 

 L2 
Badanie odkształce	 plastycznych w strefie 
powstawania wióra. Wyznaczanie 
współczynnika sp�czenia wióra. 

2 

L3 
Badania wpływu parametrów obróbki na siły 
skrawania. Budowa siłomierzy 
tensometrycznych i piezoelektrycznych. 

2 

L4 
Badania zale�no�ci mi�dzy trwało�ci� ostrza a 
pr�dko�ci� skrawania. Ocena zu�ycia ostrza. 

2 

L5 
Wyznaczanie wska
ników technologicznych 
oraz dobór warunków obróbki 
elektroerozyjnej. 

2 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – projekt 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 Wprowadzenie do doboru oraz projektowania 
narz�dzi skrawaj�cych, wprowadzenie do 
projektowania w systemie Solid Edge, zasady 
zaliczenia przedmiotu, przydzielenie 
zagadnie	 projektowych, harmonogram 
projektowania 

1 

P2 Dobór narz�dzi ogólnego przeznaczenia w 
zale�no�ci od sposobu i rodzaju obróbki oraz 
rodzaju materiału obrabianego w oparciu o 
katalogi i bazy danych, opracowanie projektu 

3 

P3 Dobór geometrii i wymiarów gabarytowych 
zestawu, nó� kształtowy słupkowy - oprawka 
do mocowania no�a, w oparciu o katalogi i 
bazy komputerowe. 

1 

P4 Komputerowo wspomagane projektowanie 
zestawu, nó� kształtowy słupkowy - oprawka 
do mocowania no�a oraz wymaganych 
komponentów .

3 

P5 Komputerowo wspomagane wykonanie 
projektu zło�eniowego zestawu, nó�
kształtowy słupkowy - oprawka do mocowania 
no�a oraz wymaganych komponentów . 

1 

Suma godzin: 9 



F2 Laboratorium – opracowane sprawozdanie i zaliczenie ka�dego �wiczenia 

F3 Projekt – wykonanie i zaliczenie dwóch projektów 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Wykład – egzamin pisemny i ustny. Ocena ko	cowa egzaminu jest �redni� z egzaminu 
pisemnego i ustnego. Je�eli wyniki kolokwiów sprawdzaj�cych s� pozytywne (z obydwu) to 
�rednia z tych wyników jest zaliczana jako wynik egzaminu pisemnego. 

P2 Laboratorium – ocena ko	cowa jest �redni� ocen z poszczególnych �wicze	
 P3 Projekt - ocena ko	cowa jest �redni� ocen z poszczególnych projektów 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
�rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

36 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

4 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

10 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

75 

… 

Suma 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

5 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
Literatura podstawowa 

1 Olszak W.: Obróbka skrawaniem. WNT Warszawa 2008. 

2 Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. WNT Warszawa 2010 

3 Cichosz P.: Narz�dzia skrawaj�ce. WNT Warszawa 2006. 

4 
Zaleski K., Łozak M.: Laboratorium obróbki wiórowej, �ciernej i erozyjnej. Wyd. Politechniki 
Lubelskiej 1997 

Literatura uzupełniaj�ca: 

1 Siwczyk M.: Obróbka elektroerozyjna. Wyd. Firma NT „M. Siwczyk” Kraków 2000 

2 Oczo� K., Porzycki J.: Szlifowanie. Podstawy i technika. WNT Warszawa 1986. 

3 
Przybylski L.: Strategia doboru warunków obróbki współczesnymi narz�dziami. Wyd. 
Politechniki Krakowskiej 2000 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W12++ 

C1 

[W1, W2,  W6, 
W7, W8,W9, 
W10, W11, 
W12, W13, 

W14, L2, L3, 
L5,] 

[1, 2] 
[F1, F2, P1, 

P2] 

EK 2 MBM1A_W13++ C1, C3 
[W3, W5, W6, 

P3] 
[1, 2, 3] 

[F1, F2, F3, 
P1, P2, P3] 

EK 3 
MBM1A_W13+ 
MBM1A_W1+ 

        C1, C3 [W4, W10, L4] [1, 2] 
[F1, F2, P1, 

P2] 

EK 4 MBM1A_U13++ C2 [W6, W7, W8, [1, 2] [F1, F2, P1, 



MBM1A_U14++ W9, W10, 
W11, W12, 

W13,] 

P2] 

EK 5 
MBM1A_U16+++

MBM1A_U01+ 
C3 

[W3, W6, W7, 
W8, W9, P2] 

[1, 3] 
[F1, F3, P1, 

P3] 

EK 6 MBM1A_U17+++ C3 
[W3, W6, P3, 

P4, P5 ] 
[1, 3] 

[F1, F3, P1, 
P3] 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna warunków 
technologicznych 
obróbki wiórowej, 
�ciernej i erozyjnej 

Zna warunki 
technologiczne obróbki 
wiórowej, �ciernej i 
erozyjnej 

Zna warunki 
technologiczne 
obróbki wiórowej, 
�ciernej i erozyjnej i 
potrafi je uzasadni�

Zna warunki 
technologiczne obróbki 
wiórowej, �ciernej i 
erozyjnej i potrafi je 
szczegółowo uzasadni�

EK 2 
Nie zna podstaw 
konstruowania narz�dzi 
skrawaj�cych 

Zna podstawy 
konstruowania 
narz�dzi skrawaj�cych

Zna podstawy 
konstruowania 
narz�dzi skrawaj�cych 
i potrafi je wyja�ni�

Zna podstawy 
konstruowania narz�dzi 
skrawaj�cych i potrafi 
szczegółowo je 
wyja�ni�

EK 3 

Nie zna przebiegu 
procesu zu�ycia, metod 
nadzorowania i 
sposobów regeneracji 
narz�dzi skrawaj�cych  

Zna przebieg procesu 
zu�ycia, metody 
nadzorowania i 
sposoby regeneracji 
narz�dzi skrawaj�cych 

Zna przebieg procesu 
zu�ycia, metody 
nadzorowania i 
sposoby regeneracji 
narz�dzi skrawaj�cych 
i potrafi je uzasadni�

Zna przebieg procesu 
zu�ycia, metody 
nadzorowania i 
sposoby regeneracji 
narz�dzi skrawaj�cych i 
potrafi je szczegółowo 
uzasadni�

EK 4 

Nie potrafi okre�li�
warunków obróbki 
wiórowej, �ciernej i 
erozyjnej ró�nych 
materiałów  

Potrafi okre�li� warunki 
obróbki wiórowej, 
�ciernej i erozyjnej 
ró�nych materiałów 

Potrafi okre�li�
warunki obróbki 
wiórowej, �ciernej i 
erozyjnej ró�nych 
materiałów, wraz z 
uzasadnieniem 

Potrafi okre�li� warunki 
obróbki wiórowej, 
�ciernej i erozyjnej 
ró�nych materiałów, 
wraz ze szczegółowym 
uzasadnieniem 

EK 5 

Nie potrafi dobra�
narz�dzi skrawaj�cych 
do obróbki ró�nych 
przedmiotów, z 
uwzgl�dnieniem ich 
geometrii ostrza i 
materiału cz��ci 
roboczej 

Potrafi dobra�
narz�dzia skrawaj�ce 
do obróbki ró�nych 
przedmiotów, z 
uwzgl�dnieniem ich 
geometrii ostrza i 
materiału cz��ci 
roboczej

Potrafi dobra�
narz�dzia skrawaj�ce 
do obróbki ró�nych 
przedmiotów, z 
uwzgl�dnieniem ich 
geometrii ostrza i 
materiału cz��ci 
roboczej i wybór 
uzasadni�

Potrafi dobra�
narz�dzia skrawaj�ce 
do obróbki ró�nych 
przedmiotów, z 
uwzgl�dnieniem ich 
geometrii ostrza i 
materiału cz��ci 
roboczej i wybór 
szczegółowo uzasadni�

EK 6 

Nie potrafi projektowa�
prostych narz�dzi 
skrawaj�cych 
punktowych i 
kształtowych  

Potrafi projektowa�
proste narz�dzia 
skrawaj�ce punktowe i 
kształtowe 

Potrafi projektowa�
proste narz�dzia 
skrawaj�ce punktowe i 
kształtowe oraz 
uzasadni� przyj�te 
rozwi�zania 
konstrukcyjne 

Potrafi projektowa�
proste narz�dzia 
skrawaj�ce punktowe i 
kształtowe oraz 
szczegółowo uzasadni�
przyj�te rozwi�zania 
konstrukcyjne

Autor programu: dr hab. in�. Kazimierz Zaleski, prof. PL  

Adres e-mail: k.zaleski@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Podstaw In�ynierii Produkcji 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Dr hab. in�. Kazimierz Zaleski, prof. PL 
Mgr in�. Jakub Matuszak 
Mgr in�. Agnieszka Skoczylas



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Obrabiarki sterowane numerycznie Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 5 55-2_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: 3 Semestr: 5 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia   

Laboratorium   

Projekt  9 

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z budow� i przeznaczeniem obrabiarek sterowanych numerycznie 

C2 Zapoznanie studentów z metodami programowania obrabiarek CNC 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Ma uporz�dkowan� wiedz� w zakresie kształtowania elementów maszyn metodami obróbki 
ubytkowej 

2 Ma wiedz� w zakresie budowy narz�dzi i maszyn technologicznych 

3 
Potrafi dobra� wła�ciwe metody kształtowania elementów maszyn, uwzgl�dniaj�c wymagania 
zawarte w dokumentacji technologicznej. 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Posiada wiedz� z zakresu budowy obrabiarek sterowanych numerycznie 

EK 2 Zna rodzaje układów sterowania obrabiarek CNC oraz metody ich programowania 

EK 3 Zna zasady programowania obrabiarek CNC 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK4 Potrafi zaprojektowa� proces technologiczny na obrabiark� CNC 

EK5 Potrafi zaprogramowa� obrabiark� CNC wykorzystuj�c kody sterowania typu ISO 

EK6 Potrafi zaprogramowa� obrabiark� CNC wykorzystuj�c system sterowania HEIDENHAIN 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK7 Rozumie potrzeb� ci�głego kształcenia si�. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Budowa i rodzaje obrabiarek CNC, historyczny rozwój CNC, 
cechy charakterystyczne obrabiarek CNC, współczesne 
wymagania stawiane obrabiarkom CNC, trendy rozwojowe. 

1 

W2 

Podstawy programowania: systemy sterowania obrabiarek, 
punkty charakterystyczne przestrzeni roboczej obrabiarki, 
systemy wymiarowania, budowa programu NC, funkcje 
przygotowawcze, funkcje pomocnicze. 

1 

 W3 
Korekcja narz�dzi do obróbki CNC: rodzaje korekcji. sposoby 
wprowadzania korekcji, parametry korekcyjne narz�dzi. 

1 

W4 
Programowanie zabiegów tokarskich: programowanie we 
współrz�dnych przyrostowych i absolutnych, ustalenie punktu 

1 



zerowego, definiowanie parametrów skrawania, programowanie 
przemieszcze� liniowych, programowanie przemieszcze� po 
łuku, podprogramy, programowanie obróbki gwintów. 

W5 

Programowanie zabiegów tokarskich z wykorzystaniem cykli 
obróbkowych: definiowanie naddatków obróbkowych, cykle 
nacinania gwintów, cykle toczenia wzdłu�nego, cykle 
planowania, cykle toczenia rowków, cykle wiercenia gł�bokich 
otworów, cykle toczenia podci��, cykle toczenia promienia 
zaokr�glenia, cykle toczenia fazek, cykle obróbki gwintów. 

1 

W6 

Programowanie zabiegów frezarskich: programowanie we 
współrz�dnych przyrostowych i absolutnych, ustalenie punktu 
zerowego, definiowanie parametrów skrawania, programowanie 
przemieszcze� liniowych, programowanie przemieszcze� po 
łuku, podprogramy. 

1 

W7 

Programowanie zabiegów frezarskich z wykorzystaniem cykli 
obróbkowych: cykl wiercenia, cykl wiercenia z łamaniem wióra, 
cykl wiercenia z łamaniem i usuwaniem wióra, cykl rozwiercania, 
cykl gwintowania, cykl wytaczania, cykl frezowania kieszeni 
prostok�tnej, cykl frezowania kieszeni okr�głej, cykl frezowania 
czopa, wywołanie cyklu w punkcie, wywołanie cyklu na prostej, 
wywołanie cyklu na okr�gu. 

1 

W8 
Podstawy obsługi systemu HEIDENHAIN, budowa pulpitu 
steruj�cego, klawisze softkeys - struktura menu, zarz�dzanie 
narz�dziami,  

1 

W9 
Konfigurowanie elementów przestrzeni roboczej obrabiarki, 
definicja parametrów skrawania, aktywacja strefy ochronnej, 
definicja cykli obróbkowych.  

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 

�W2 

�W… 

Suma godzin:

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 

L2 

 L… 

Suma godzin:

Forma zaj�� – projekt 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 

Projekt 1 - Napisanie programu steruj�cego 
prac� tokarskiego centrum obróbkowego z 
wykorzystaniem kodów ISO na podstawie 
rysunku wykonawczego przedmiotu 
obrabianego 

5 

P2 

Projekt 2 - Napisanie programu steruj�cego 
prac� frezarskiego centrum obróbkowego z 
wykorzystaniem kodów ISO na podstawie 
rysunku wykonawczego przedmiotu 
obrabianego 

4 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1. Wykład z prezentacj� multimedialn�
2. Wykład z wykorzystaniem programów komputerowych i symulatorów 

3. Metoda projektów - projekt praktyczny 



Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Krótki test z samoocen� studentów. 

F2 
Krótki sprawdzian pozwalaj�cy oceni� stan wiedzy z zakresu obowi�zuj�cego na zaj�ciach 
projektowych 

F3 Analiza projektów 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Egzamin pisemny z materiału wykładowego (50% oceny)

P2 
Sprawdzian z zakresu materiału z �wicze� projektowych z wykorzystaniem programów i 
symulatorów (20%) 

P3 Ocena projektów i projektu kontrolnego (30% oceny) 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych 

18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie konsultacji  

2 

Przygotowanie si� do zaj�� projektowych 8 

Przygotowanie si� do egzaminu, sprawdzianów i 
testów 

15 

Wykonanie projektu kontrolnego 7 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Podstawy obróbki CNC. Mathematisch Technische Sowtware-Entwicklung GmbH, Wydawnictwo 
REA. 

2 
Programowanie obrabiarek CNC – toczenie. Mathematisch Technische Sowtware-Entwicklung 
GmbH, Wydawnictwo REA. 

3 
Programowanie obrabiarek CNC – frezowanie. Mathematisch Technische Sowtware-
Entwicklung GmbH, Wydawnictwo REA. 

4 
HEIDENHAIN - Szkolenie CNC - programowanie. Kurs podstawowy. JOHANNES HEIDENHAIN 
GmbH 2010. 

5 Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie. WNT Warszawa 2008. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 

MBM1A_W08+ 
MBM1A_W13+++

MBM1A_W14+ 
MBM1A_W15++ 

C1 W1, W2 1 F1, P1 

EK 2 

MBM1A_W12++ 
MBM1A_W13+++
MBM1A_W14++ 
MBM1A_W15+ 

C1, C2 W1, W2 1 F1, P1 

EK 3 
MBM1A_W12++ 

MBM1A_W13+++
MBM1A_W14++ 

C2 
 W4, W5, W6, 
W7, W8, W9, 

1, 2 F1, P1 

EK4 MBM1A_U14+++ C2 P1, P2 1, 2, 3 F2, F3, P2, 



MBM1A_U15+++ 
MBM1A_U16+++ 

P3 

EK5 
MBM1A_U14+++ 
MBM1A_U15+++ 
MBM1A_U16+++ 

C2 P1, P2 1, 2, 3 
F2, F3, P2, 

P3 

EK6 

MBM1A_U14+++ 
MBM1A_U15+++ 
MBM1A_U16+++ 
MBM1A+U17++ 

C2 W8, W9 1, 2, 3 
F2, F3, P2, 

P3 

EK7 MBM1A_K01+++ C1, C2 W1 1 F1, P1 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Student nie potrafi 
wymieni� typów 
obrabiarek sterowanych 
numerycznie 

Student potrafi 
wymieni� i opisa�
ogóln� budow�
obrabiarek 
sterowanych 
numerycznie 

Student potrafi 
wymieni� główne 
elementy budowy 
obrabiarek CNC i 
poda� ich 
przeznaczenie 

Student potrafi 
wymieni� wszystkie 
główne elementy 
budowy obrabiarek 
CNC, scharakteryzowa�
je i opisa� ich sposób 
działania 

EK 2 

Student nie potrafi 
rozró�ni� typów 
sterowania obrabiarek 
CNC

Student rozró�nia 
rodzaje układów 
sterowa� obrabiarek 
CNC 

Student zna zasady 
działania układów 
sterowa�

Student wie jakie s�
ró�nice w 
programowaniu 
układów sterowa�

EK 3 

Student nie zna zasad 
programowania układów 
sterowa�

Student potrafi 
zdefiniowa�
podstawowe funkcje w 
układzie sterowania 

Student potrafi 
zdefiniowa�
podstawowe funkcje 
oraz cykle 
zaawansowane 

Student potrafi 
zaprogramowa�
podstawowe funkcje, 
cykle zaawansowane 
oraz wykorzysta�
funkcje specjalne. 

EK4 

Student nie potrafi 
zaprojektowa�
technologii na 
obrabiark� CNC 

Student potrafi dobra�
obrabiark�, półfabrykat 
i narz�dzia 

Student potrafi dobra�
obrabiark�, 
półfabrykat, narz�dzia 
oraz odpowiednie 
zabiegi obróbkowe 

Student potrafi 
zaprojektowa� cały 
proces technologiczny 
oraz go zoptymalizowa�
stosuj�c odpowiednie 
kryteria 

EK5 

Student nie zna kodów 
programowania typu ISO 

Student zna 
podstawowe kody 
sterowania typu ISO 

Student potrafi 
wykorzysta�
podstawowe kody 
steruj�ce w programie 
obróbkowym 

Student potrafi 
wykorzysta�
podstawowe kody 
steruj�ce oraz 
zaprogramowa� cykle 
obróbkowe w programie 
obróbkowym 

EK6 

Student nie zna zasad 
pracy w systemie 
HEIDENHAIN 

Student zna 
podstawowe zasady 
pracy w systemie 
HEIDENHAIN 

Student potrafi 
zaprogramowa� układ 
sterowania na 
podstawie rysunku 
wykonawczego 

Student potrafi 
zaprogramowa� układ 
sterowania 
wykorzystuj�c 
dodatkowe osie 
sterowania na 
podstawie rysunku 
wykonawczego 

EK7 

Nie rozumie potrzeby 
ci�głego kształcenia 

Rozumie potrzeb�
ci�głego kształcenia 
si�

Rozumie potrzeb�
ci�głego kształcenia i 
dokształca si�

Rozumie potrzeb�
ci�głego kształcenia, 
dokształca si� i 
zach�ca innych 

Autor programu: dr in�. Leszek Semotiuk 

Adres e-mail: l.semotiuk@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Podstaw In�ynierii Produkcji 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Leszek Semotiuk, dr in�. Jerzy Józwik, mgr in�. Maciej Włodarczyk 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Podstawy metalurgii Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 5 55-3_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: III Semestr: 5 

Nazwa specjalno�ci: blok technologiczny 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 3 

Cel przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu wytwarzania metali i stopów  

C2 
Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu wytwarzania cz��ci maszyn 
metodami metalurgii proszków i odlewnictwa 

 C3 Przygotowanie studentów do praktycznego stosowania wiedzy z zakresu podstaw metalurgii 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Ma wiedz� w zakresie chemii, obejmuj�c� charakterystyk� pierwiastków i zwi�zków 
chemicznych oraz podstawowe typy reakcji chemicznych, niezb�dn� do zrozumienia procesów 
wytwarzania i eksploatacji maszyn. 

2 
Ma podstawow� wiedz� w zakresie technik pomiarowych, obejmuj�c� w szczególno�ci metody i 
przyrz�dy pomiarowe stosowane w budowie maszyn. 

3 
Potrafi pozyskiwa� informacje z literatury, baz danych i innych �ródeł, potrafi integrowa� i 
interpretowa� uzyskane informacje, a tak�e wyci�ga� wnioski oraz formułowa� opinie wraz z ich 
uzasadnieniem. 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Ma podstawow� wiedz� w zakresie in�ynierii materiałowej, obejmuj�c� w szczególno�ci 
materiały metalowe, stosowane do wytwarzania elementów maszyn. 

EK 2
Ma uporz�dkowan� wiedz� w zakresie kształtowania elementów maszyn metodami obróbki 
plastycznej oraz odlewania, z uwzgl�dnieniem dokładno�ci wykonania tych elementów i stanu 
ich powierzchni. 

EK 3 Orientuje si� w obecnym stanie i trendach rozwojowych budowy maszyn. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 4
Potrafi pracowa� indywidualnie i w zespole, umie opracowa� harmonogram prac zapewniaj�cy 
dotrzymanie terminów. 

EK 5
Potrafi dobra� narz�dzia i maszyny technologiczne niezb�dne do wykonania typowych 
elementów maszyn. 

EK 6
Potrafi przygotowa� dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu budowy 
maszyn. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 7

Ma �wiadomo�� społecznej roli in�yniera mechanika, rozumie potrzeb� formułowania i 
przekazywania, w sposób powszechnie zrozumiały, społecze	stwu informacji dotycz�cych 
osi�gni�� techniki i innych aspektów działalno�ci in�ynierskiej, pozatechnicznych skutków 
działalno�ci in�yniera mechanika oraz posiada umiej�tno�� posługiwania si� poj�ciami 
technicznymi. 



Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Wiadomo�ci ogólne: Rozwój metalurgii i odlewnictwa w �wiecie. Rozwój 
metalurgii i odlewnictwa w Polsce. Metale i ich stopy. Układ �elazo w�giel. 

1 

W2 
Wytwarzanie metali nie�elaznych: Rodzaje metali nie�elaznych i ich 
rafinacja. Metalurgia miedzi, aluminium, cynku i ołowiu. 

1 

W3 

Wytwarzanie surówki: Materiały ogniotrwałe i ich wła�ciwo�ci. Paliwa 
hutnicze – metalurgiczne. Rudy �elaza i ich przygotowanie. Wielki piec, 
budowa i urz�dzenia towarzysz�ce. Materiały wsadowe do wielkiego pieca. 
Proces wielkopiecowy. Produkty wielkiego pieca. 

3 

W4 
Stalownictwo: Materiały wsadowe. Mieszalniki. Proces martenowski. 
Procesy konwertorowe. Elektrometalurgia stali. Metalurgia pró�niowa stali. 
Odlewanie stali. 

3 

W5 
Metalurgia �eliwa: Materiały wsadowe. Piece stosowane w metalurgii �eliwa 
(piece szybowe – �eliwiaki), piece płomienne, piece elektryczne). 

1 

W6 
Walcownictwo: Materiały wyj�ciowe do walcowania na gor�co i na zimno. 
Zarys wiadomo�ci o walcarkach i walcowniach. Podstawy walcowania.

2 

W7 

Ci�garstwo: Nazewnictwo. Zakres stosowania. Wyroby ci�gnione. Materiały 
wyj�ciowe do ci�gnienia. Technologia ci�gnienia. Budowa ci�gadeł. 
Ci�garki b�bnowe i ła	cuchowe. Tarcie i smarowanie w procesach 
ci�gnienia. 

2 

W8 
Metalurgia proszków: Zastosowanie. Metody wytwarzania proszków metali. 
Prasowanie proszków metali. Spiekanie proszków metali. 

2 

W9 

Odlewnictwo: Definicja i podział odlewnictwa.  Nazwy i poj�cia odlewnicze. 
Narz�dzia formierskie. Przyrz�dy przeznaczone do wykonania form i rdzeni. 
Modele odlewnicze i materiały na modele. Materiały formierskie i 
rdzeniowe. Przeróbka i przygotowanie materiałów formierskich. 
Wykonywanie form i rdzeni piaskowych. Formowanie maszynowe. Rdzenie 
– wła�ciwo�ci i wykonanie. Budowa układu wlewowego. Specjalne metody 
odlewania. 

3 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – laboratoria 

Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
Zaj�cia wprowadzaj�ce: Szkolenie BHP, zasady zaliczenia przedmiotu, 
podział na podgrupy, harmonogram �wicze	. 

1 

L2 
Metalurgia: wlewnice, odlewanie wlewków, krzepniecie materiału we 
wlewnicy. 

1 

L3 
Walcowanie: Walcowanie wyrobów płaskich i kształtowych. Budowa 
walców. Obliczenia podstawowych parametrów procesu. Zjawiska 
zachodz�ce w kotlinie walcowniczej. 

1 

L4 
Ci�gnienie: Obliczanie siły ci�gnienia. Ci�gadła i ci�garki. Analiza 
do�wiadczalna wybranych procesów ci�gnienia. 

2 

L5 
Metalurgia proszków: Prasowanie proszków metali o ró�nej wielko�ci 
ziarna, z dodatkiem  (lub bez) �rodków smaruj�cych oraz przy ró�nych 
siłach prasowania. 

2 

L6 
Odlewanie: Modele. Rdzenie. Formowanie r�czne i maszynowe. Odlewanie 
do formy piaskowej. Wybijanie modelu. 

2 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�. 

2 Wykonywanie do�wiadcze	. 

3 Zaplecze aparaturowe laboratorium obróbki plastycznej. 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Sprawdzenie wiedzy i stopnia rozumienia zagadnienia



F2 Ocena jako�ci wykonania i zakresu merytorycznego sprawozdania 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie na ocen�
P2 Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cz�stkowych za sprawozdania 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

27 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

3 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

20  

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

25 

… 

Suma 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 A. Tabor i in.: Metalurgia. Wyd. Politechniki Krakowskie, Kraków 1999. 

2 R. Sypniewski: Walcownictwo i ci�garstwo. Wyd. Szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1988. 

3 M. Perzyk i in.: Odlewnictwo. WNT, Warszawa 2000 

4 
W. Wero	ski, K. Schabowska: Przeróbka plastyczna metali. Cz. 1 i 2. Wyd. Szkolne i 
pedagogiczne. Warszawa 1989 

5 J. Łuksza. Elementy ci�garstwa. Wyd. AGH, Kraków 2001 

6 
J. Mazurkiewicz i in.: Podstawy technologii przetwórstwa metali. Wyd. Politechniki 
l�skiej, 
Gliwice 2003 

7 Encyklopedia techniki. Metalurgia. Wyd. 
l�sk, Katowice 1978 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W06 ++ C1 
W1, W2, W3, 
W4, W5, L2 

1, 2, 3 F1, F2, P1, P2 

EK 2 MBM1A_W12 ++ C2 
W1, W6, W7, 
W8, W9, L3, 
L4, L5, L6 

1, 2, 3 F1, F2, P1, P2 

EK 3 MBM1A_W24 ++ C1, C2 W6, W7 1 P1 

EK 4 MBM1A_U4 ++ C1, C2, C3 
L1, L2, L3, L4, 

L5, L6 
2, 3 F1, F2, P2 

EK 5 MBM1A_U16 + C1, C2, C3 
L1, L2, L3, L4, 

L5, L6 
2, 3 F1, F2, P2 

EK 6 MBM1A_U2 + C3 
L2, L3, L4, L5, 

L6 
2, 3 F1, F2, P2 

EK 7 MBM1A_K06 + C1, C2 
W1, W2, W3, 
W4, W5, W6, 
W7, W8, W9 

1 P1 



Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie potrafi wymieni�
poj�� podstawowych 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 
i ogólnie 
scharakteryzowa�
procesy 
metalurgiczne 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
procesy 
metalurgiczne 

EK 2 
Nie potrafi wymieni�
poj�� podstawowych 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 
i ogólnie 
scharakteryzowa�
procesy 
walcownicze, 
ci�garskie i 
odlewnicze. 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
procesy walcownicze, 
ci�garskie i 
odlewnicze. 

EK 3 

Nie potrafi wymieni�
trendów rozwojowych 
w metalurgii. 

Potrafi wymieni�
trendy rozwojowe w 
metalurgii. 

Potrafi wymieni� i 
krótko 
scharakteryzowa�
trendy rozwojowe w 
metalurgii. 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
trendy rozwojowe w 
metalurgii. 

EK 4 
Nie potrafi pracowa�
w zespole. 

Potrafi 
współpracowa� w 
zespole, wypełniaj�c 
przydzielone 
zadania w stopniu 
minimalnym. 

Potrafi 
współpracowa� w 
zespole, 
wypełniaj�c 
przydzielone 
zadania w sposób 
wyczerpuj�cy. 

Potrafi organizowa�
prac� zespołu i 
wypełnia�
przydzielone zadania 
w sposób 
wyczerpuj�cy. 

EK 5 
Nie potrafi dobra�
narz�dzi i maszyny 
technologicznej. 

Potrafi wskaza�
wła�ciwe narz�dzia i 
maszyny 
technologiczne. 

Potrafi dobra�
wła�ciwe narz�dzia 
i maszyny 
technologiczne oraz 
krótko uzasadni�
wybór. 

Potrafi dobra�
wła�ciwe narz�dzia i 
maszyny 
technologiczne oraz 
wyczerpuj�co 
uzasadni� wybór. 

EK 6 
Nie potrafi opracowa�
sprawozdania. 

Potrafi opracowa�
sprawozdanie w 
najprostszy sposób. 

Potrafi opracowa�
zwi�złe 
sprawozdanie oraz 
sformułowa�
wnioski ko�cowe. 

Potrafi opracowa�
wyczerpuj�ce 
sprawozdanie oraz 
sformułowa� wnioski 
ko�cowe. 

Ek 7 
Nie ma �wiadomo�ci 
społecznej roli 
in�yniera. 

Ma minimaln�
�wiadomo�� w 
zakresie społecznej 
roli in�yniera.  

Rozumie znaczenie 
społecznej roli 
in�yniera. 

Rozumie znaczenie 
społecznej roli 
in�yniera i wykazuje 
umiej�tno�� jej 
pełnienia. 

Autor programu: prof. dr hab. in�. Zbigniew Pater

Adres e-mail: wm.kkmitop@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

prof. dr hab. in�. Zbigniew Pater, dr in�. Janusz Tomczak



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Podstawy teoretyczne obróbki plastycznej Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 S 0 5 55-4_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: III Semestr: 5 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów z projektowaniem procesów kształtowania plastycznego metali i stopów, 
z wykorzystaniem technik komputerowych. 

C2 
Przygotowanie studentów do praktycznego stosowania wiedzy z zakresu kształtowania 
plastycznego metali i stopów. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Ma uporz�dkowan� wiedz� w zakresie kształtowania elementów maszyn metodami obróbki 
plastycznej, z uwzgl�dnieniem dokładno�ci wykonania tych elementów i stanu ich powierzchni. 

2 
Ma podstawow� wiedz� w zakresie technik pomiarowych, obejmuj�c� w szczególno�ci metody i 
przyrz�dy pomiarowe stosowane w budowie maszyn. 

3 
Potrafi pozyskiwa� informacje z literatury, baz danych i innych �ródeł, potrafi integrowa� i 
interpretowa� uzyskane informacje, a tak�e wyci�ga� wnioski oraz formułowa� opinie wraz z ich 
uzasadnieniem. 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Ma uporz�dkowan� wiedz� w zakresie projektowania procesów kształtowania plastycznego 
elementów maszyn, tak�e z wykorzystaniem technik komputerowych. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 2
Potrafi pracowa� indywidualnie i w zespole, umie opracowa� harmonogram prac zapewniaj�cy 
dotrzymanie terminów. 

EK 3
Potrafi przygotowa� dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu budowy 
maszyn. 

EK 4
Potrafi wykorzysta� do formułowania i rozwi�zywania zada	 z zakresu mechaniki i budowy 
maszyn metody analityczne oraz eksperymentalne, w tym pomiary i symulacje komputerowe, 
interpretowa� uzyskane wyniki i wyci�ga� wnioski. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 5
Ma �wiadomo�� znaczenia profesjonalizmu w pracy in�yniera mechanika i przestrzegania 
zasad etyki zawodowej. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Stan napr��enia i odkształcenia: Definicja napr��enia. Równania 
ró�niczkowe równowagi. Niezmienniki stanu napr��enia. Graficzna 
prezentacja stanu napr��enia. Schematy napr��e	 głównych. Definicja 

3 



odkształcenia. Odkształcenia plastyczne. Niezmienniki stanu odkształcenia. 
Pr�dko�� odkształcenia. 

W2 

Stan spr��ysty i stan plastyczny: Zwi�zki mi�dzy napr��eniem a 
odkształceniem. Energia odkształcenia spr��ystego. Krzywa płyni�cia 
materiału. Metody wyznaczania krzywych płyni�cia. Miary odkształcenia 
plastycznego. Hipotezy umocnienia. Praca odkształcenia plastycznego. 

3 

W3 

Tarcie w obróbce plastycznej: Modele tarcia stosowane w analizie 
procesów obróbki plastycznej. Metody wykorzystywane do oceny tarcia. 
Warto�ci współczynnika i czynnika tarcia w typowych procesach obróbki 
plastycznej metali. 

1 

W4 Rozdzielanie metalu odkształconego: Złom kruchy. Złom plastyczny.   1 

W5 

In�ynierskie metody analizy procesów obróbki plastycznej: Metoda 
energetyczna. Metoda równa	 ró�niczkowych równowagi. Metoda ocen 
granicznych. Metoda linii po�lizgu i charakterystyk. Przykłady zastosowa	 w 
warunkach płaskiego b�d� osiowo-symetrycznego stanu odkształcenia. 

4 

W6 

Modelowanie fizyczne: Podobie	stwo. Materiały modelowe. Porównanie 
materiałów modelowych. Ołów jako materiał modelowy. Metody badania 
stanu napr��enia i odkształcenia (metoda pomiaru twardo�ci, metoda 
pomiaru odkształcania ciała pomocniczego wprowadzonego do modelu, 
metoda siatek koordynacyjnych). 

2 

W7 

Modelowanie numeryczne: Metoda elementów sko	czonych. Metoda 
obj�to�ci sko	czonych. Oprogramowanie wykorzystywane w analizie 
numeryczne. Przykłady zastosowa	 w analizie zło�onych procesów 
kształtowania plastycznego, przebiegaj�cych w warunkach przestrzennego 
stanu odkształcenia. 

4 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – laboratoria 

Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
Zaj�cia wprowadzaj�ce: Szkolenie BHP, zasady zaliczenia przedmiotu, 
podział na podgrupy, harmonogram �wicze	. 

1 

L2 
Krzywa płyni�cia: Wyznaczanie krzywej płyni�cia metalu na podstawie 
próby sp�czania walca. Opracowanie równania konstytuwnego. Model 
materiałowy. 

1 

L3 
Tarcie: Wyznaczanie warto�ci czynnika i współczynnika tarcia w próbie 
sp�czania próbki pier�cieniowej. Model tarcia. 

1 

L4 
Modelowanie fizyczne: modelowanie wybranego procesu obróbki 
plastycznej brył (kucie, wyciskanie, walcowanie itp.) z wykorzystaniem 
ołowiu jako materiału modelowego. 

2 

L5 

Modelowanie numeryczne: Opracowanie modeli wirtualnych narz�dzi w 
systemie Solid Edge. Modelowanie numeryczne procesu kształtowania (za 
pomoc� oprogramowania bazuj�cego na metodzie elementów 
sko	czonych), z wykorzystaniem opracowanych wcze�niej modelu 
materiałowego i modelu tarcia. Porównanie wyników z oblicze	 i z prób 
laboratoryjnych. 

4 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�. 

2 Wykonywanie do�wiadcze	. 

3 Zaplecze aparaturowe laboratorium obróbki plastycznej. 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Sprawdzenie wiedzy i stopnia rozumienia zagadnienia. 

F2 Ocena jako�ci wykonania i zakresu merytorycznego sprawozdania.

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Egzamin. 

P2 Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cz�stkowych za sprawozdania. 



Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

27 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

3 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

36 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

34 

… 

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Z. Pater, G. Samołyk. Podstawy teorii i analizy obróbki plastycznej metali. Wyd. Politechniki 
Lubelskiej, Lublin 2011 

2 
M. Gierzy	ska. Tarcie i smarowanie w obróbce plastycznej metali. Warszawa: Wyd. Naukowo 
Techniczne 198 

3 P. Wasiunyk. Teoria procesów kucia i prasowania. Warszawa: Wyd. WNT 1981 

4 
Z. Gabryszewski, J. Gronostajski. Mechanika procesów obróbki plastycznej. Warszawa: Wyd. 
PWN 1991 

5 
T. Bednarski. Teoria procesów obróbki plastycznej. Cz. I – kształtowanie brył. Warszawa: Wyd. 
Politechniki Warszawskiej 1987 

6 
Z. Marciniak, J. Kołodziejski. Teoria procesów obróbki plastycznej. Cz. II. Tłoczenie blach. 
Warszawa: Wyd. Politechniki Warszawskiej 1983 

7 M. Pietrzyk. Metody numeryczne w przeróbce plastycznej metali. Wyd. AGH Kraków 1992 

8 
Z. Malinowski. Numeryczne modele w przeróbce plastycznej i wymianie ciepła. Kraków: Wyd. 
AGH 2005 

9 
M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek. Przeróbka plastyczna – podstawy teoretyczne. Katowice: 
Wyd. 
l�sk 1986 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W14 ++ C1 
W1, W2, W3, 
W4, W5, W6, 

W7 
1 P1 

EK 2 MBM1A_U04 ++ C2 
L1, L2, L3, L4, 

L5 
2, 3 F2, P2 

EK 3 MBM1A_U02 + C2 
L1, L2, L3, L4, 

L5 
2, 3 F2, P2 

EK 4 MBM1A_U19 +++ C1, C2 
W2, W3, W5, 
W6, W7, L2, 
L3, L4, L5 

1, 2, 3 F1, F2, P1, P2 

EK 5 MBM1A_K04 ++ C2 L2, L3, L4, L5 2, 3 F2, P2 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 Nie potrafi wymieni� Potrafi wymieni� Potrafi wymieni� Potrafi wymieni�



poj�� podstawowych poj�cia podstawowe poj�cia podstawowe 
i ogólnie je 
scharakteryzowa�. 

poj�cia podstawowe i 
wyczerpuj�co je 
scharakteryzowa�.  

EK 2 
Nie potrafi pracowa�
w zespole. 

Potrafi 
współpracowa� w 
zespole, wypełniaj�c 
przydzielone 
zadania w stopniu 
minimalnym. 

Potrafi 
współpracowa� w 
zespole, 
wypełniaj�c 
przydzielone 
zadania w sposób 
wyczerpuj�cy. 

Potrafi organizowa�
prac� zespołu i 
wypełnia�
przydzielone zadania 
w sposób 
wyczerpuj�cy. 

EK 3 
Nie potrafi opracowa�
sprawozdania. 

Potrafi opracowa�
sprawozdanie w 
najprostszy sposób. 

Potrafi opracowa�
zwi�złe 
sprawozdanie oraz 
sformułowa�
wnioski ko�cowe. 

Potrafi opracowa�
wyczerpuj�ce 
sprawozdanie oraz 
sformułowa� wnioski 
ko�cowe. 

EK 4 

Nie potrafi korzysta� z 
metod analitycznych i 
eksperymentalnych. 

Potrafi korzysta� w 
stopniu 
podstawowym z 
metod analitycznych 
i 
eksperymentalnych. 

Potrafi korzysta� z 
metod 
analitycznych i 
eksperymentalnych 
oraz wykonywa�
symulacje 
komputerowe. 

Potrafi korzysta� z 
metod analitycznych i 
eksperymentalnych, 
wykonywa�
symulacje 
komputerowe, 
interpretowa� wyniki i 
wyci�ga� wnioski. 

EK 5 

Nie ma �wiadomo�ci 
znaczenia 
profesjonalizmu w 
pracy in�yniera. 

Ma elementarn�
�wiadomo��
profesjonalizmu w 
pracy in�yniera. 

Ma rozwini�t�
�wiadomo��
profesjonalizmu w 
pracy in�yniera. 

Ma rozwini�t�
�wiadomo��
profesjonalizmu w 
pracy in�yniera, który 
stosuje w praktyce. 

Autor programu: prof. dr hab. in�. Zbigniew Pater

Adres e-mail: wm.kkmitop@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

prof. dr hab. in�. Zbigniew Pater, dr in�. Grzegorz Samołyk, dr in�. Arkadiusz Tofil



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Technologia i maszyny do obróbki 
plastycznej 

Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: III Semestr: 6 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia   

Laboratorium  18 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z procesami obróbki plastycznej metali i ich stopów 

C2 
Zapoznanie studentów z maszynami stosowanymi do realizacji procesów kształtowania 
plastycznego 

C3 
Nabycie umiej�tno�ci praktycznych z zakresu stosowania technologii kształtowania plastycznego 

metali oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn stosowanych w obróbce plastycznej

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Ma wiedz� w zakresie fizyki ciała stałego niezb�dn� do zrozumienia podstawowych zjawisk 
fizycznych wyst�puj�cych w budowie maszyn 

2 Ma podstawow� wiedz� w zakresie budowy maszyn 

3 Ma podstawow� wiedz� w zakresie podstaw teoretycznych obróbki plastycznej 

4 
Potrafi wykorzysta� do formułowania i rozwi�zywania zada� z zakresu mechaniki i budowy 
maszyn metody analityczne oraz eksperymentalne, w tym pomiary, interpretowa� uzyskane 
wyniki i wyci�ga� wnioski 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Ma uporz�dkowan� wiedz� w zakresie procesów plastycznego kształtowania metali i ich 
stopów 

EK 2
Ma ogóln� wiedz� w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i urz�dze� stosowanych do 
realizacji procesów obróbki plastycznej  

EK 3
Ma uporz�dkowan� wiedz� z zakresu kształtowania typowych elementów maszyn metod�
obróbki plastycznej z wykorzystaniem maszyn i urz�dze� technologicznych 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK4 
Potrafi dobra� odpowiedni proces technologiczny obróbki plastycznej do wykonania typowych 
elementów maszyn 

EK5 
Potrafi dobra� maszyny i urz�dzenia technologiczne niezb�dne do realizacji typowych 
procesów plastycznego kształtowania metali i ich stopów 

EK6 
Potrafi opracowa� procesy technologiczne plastycznego kształtowania typowych cz��ci 
maszyn 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK7 

Ma �wiadomo�� społecznej roli in�yniera mechanika, posiada umiej�tno�� posługiwania si�
poj�ciami technicznymi. Rozumie potrzeb� formułowania i przekazywania, w sposób 
powszechnie zrozumiały, społecze�stwu informacji dotycz�cych osi�gni�� techniki i innych 
aspektów działalno�ci in�ynierskiej 



Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

Zasadnicze procesy i wyroby obróbki plastycznej, poj�cia: 
technologia, technologiczno��, proces technologiczny i 
sposoby realizacji procesów technologicznych z 
wykorzystaniem odkształce� plastycznych. Przydatno��
materiałów do obróbki plastycznej, warunki odkształcania. 

2 

W2 
Technologia obróbki plastycznej na zimno i na gor�co. 
Porównanie technologii i jej wpływ na wła�ciwo�ci wyrobów. 
Czynniki wpływaj�ce na wybór procesu technologicznego. 

2 

W3 

Poj�cie maszyny technologicznej. Klasyfikacja, przeznaczenie 
maszyn technologicznych w obróbce plastycznej. Rodzaje 
maszyn technologicznych, ich charakterystyki, urz�dzenia 
podstawowe i pomocnicze. 

1 

W4 

Nagrzewanie materiału do obróbki plastycznej na ciepło i 
gor�co. Urz�dzenia do nagrzewania materiałów metalowych, 
technologia nagrzewania i jej uwarunkowania, technologia 
obróbki nagrzanego materiału.

3 

W5 

Kucie swobodne, półfsobodne i matrycowe. Zarys procesu 
technologicznego, wła�ciwo�ci wyrobów i sposoby poprawy 
wła�ciwo�ci – procesy uzupełniaj�ce. Maszyny 
technologiczne: o dynamicznym  i statycznym charakterze 
oddziaływania, charakterystyka i wpływ na przebieg procesu 
obróbki, specjalistyczne agregaty ku	nicze. Dokumentacja 
technologiczna. 

4 

W6 

Procesy walcowanie. Metody walcowania, parametry 
charakteryzuj�ce proces, zjawiska zachodz�ce w strefie 
walcowania. Walcowanie przedkuwek, gwintów, wałków 
wielowypustowych, wierteł kr�tych, rur. Walcarki do gwintów, 
wielowypustów, ku	nicze. 

3 

W7 
Rotacyjne procesy obróbki plastycznej. Kucie na kowarkach, 
walcowanie poprzeczno-klinowe, walcowanie sko�ne, 
obciskanie obrotowe, przepychanie obrotowe. 

1 

W8 

Procesy technologiczne gi�cia i tłoczenia blach. Tłoczenie i 
przetłaczane, tłoczenie wielotaktowe. Tłoczenie wyrobów o 
stałej i zmiennej grubo�ci. Wykonywanie wytłoczek wysokich i 
wytłoczek o zło�onych kształtach. Technologia wyoblania i 
zgniatania obrotowego. Maszyny technologiczne stosowane w 
procesach gi�cia, tłoczenia, wyoblania i zgniatania 
obrotowego.   

1 

W9 

Procesy i operacje ci�gnienia. Materiały wej�ciowe do 
procesów ci�gnienia. Urz�dzenia i narz�dzia do ci�gnienia. 
Ci�gnienie drutów, pr�tów, rur, profili. Czynniki wpływaj�ce na 
jako�� wyrobów i przebieg procesu ci�gnienia.  

1 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – laboratoria 

Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
Zaj�cia wprowadzaj�ce. Szkolenie BHP, zasady odbywania 
�wicze�, zaliczenia przedmiotu. 

1 

L2 

Walcowanie. Procesy walcowania wzdłu�nego wyrobów 
płaskich. Wykonanie do�wiadczenia z zakresu walcowania 
wzdłu�nego. Okre�lenie parametrów technologicznych 
procesu walcowania. Budowa i zasada działania walcarki 
wzdłu�nej. 

1 

L3 

Przeci�ganie. Procesy ci�gnienia pr�tów i drutów. Wykonanie 
do�wiadczenia z zakresu przeci�gania. Okre�lenie 
parametrów technologicznych i siłowych procesu przeci�gania. 
Konstrukcja narz�dzi i maszyn stosowanych w procesach 

1 



przeci�gania.  

L4 

Kucie matrycowe: Budowa narz�dzi do realizacji wybranych 
procesów kucia w matrycach zamkni�tych i otwartych. 
Realizacja procesu kucia w matrycach zamkni�tych i 
otwartych. Okre�lenie parametrów siłowych procesu. 
Zastosowanie technologii kucia matrycowego w przemy�le 
maszynowym. Maszyny stosowane w procesach kucia 
matrycowego. 

2 

L5 

Kucie swobodne i półswobodne. Kształtowanie jednolitego 
wału korbowego metod� TR. Konstrukcja przyrz�du do 
kształtowania wałów korbowych metod� TR. Okre�lenie 
parametrów siłowych procesu. 

2 

L6 

Procesy tłoczenia. Budowa narz�dzi do realizacji procesów 
tłoczenia, przetłaczania i przewijania. Realizacja 
do�wiadczenia z zakresu tłoczenia, przetłaczania i przewijania. 
Parametry siłowe w procesach tłoczenia, przetłaczania i 
przewijania. Wpływ parametrów procesu na jako��
uzyskanych wyrobów. 

2 

L7 

Prasy mechaniczne. Budowa i zasada działania prasy 
mimo�rodowej, wykres dopuszczalnych nacisków. 
Charakterystyka u�ytkowa, zastosowanie przemysłowe. 
Sprawdzanie dokładno�ci wykonania poszczególnych 
zespołów prasy. 

2 

L8 
Prasy mechaniczne. Korpusy pras. Badanie sztywno�ci 
korpusów ramowych i wysi�gowych. Wpływ sztywno�ci 
korpusów na przebieg procesu kształtowania plastycznego. 

2 

L9 
Prasy �rubowe. Budowa i zasada działania prasy �rubowej. 
Cechy u�ytkowe, zastosowanie przemysłowe. Energia 
uderzenia i wykres pracy u�ytecznej.  

2 

L10 

Podstawowe parametry u�ytkowe pras. Dopuszczalne 
obci��enie pras mechanicznych. Okre�lenie dopuszczalnego 
obci��enia prasy mimo�rodowej. Sposoby zabezpieczania 
pras przed przeci��enie. 

2 

L11 
Zaj�cia poprawkowe: odrabianie zaległych �wicze�
laboratoryjnych, poprawa ocen uzyskanych z kolokwiów 
wprowadzaj�cych 

1 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�. 

2 Wykonanie do�wiadcze� i sprawozda�. 

3 Zaplecze aparaturowe laboratorium. 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Sprawdzenie wiedzy i stopnia rozumienia zagadnienia. 

F2 Sprawdzenie stopnia opanowania praktycznego wykorzystania wiedzy. 

F3 Ocena zaanga�owania w realizacji �wicze� laboratoryjnych. 

F4 Ocena jako�ci wykonania i zakresu merytorycznego sprawozdania.

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Egzamin pisemny  

P2 Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cz�stkowych za sprawozdania. 

P3 Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cz�stkowych za przygotowanie do zaj��

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 

36 



godzin w semestrze] 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

4 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

40 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

20 

… 

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Wasiunyk P.: Kucie matrycowe. WNT Warszawa 1973 

2 Wero�ski W. i in.: Obróbka plastyczna. Technologia. Lublin: Wyd. Politechniki Lubelskiej 1991 

3 
Muster A.: Kucie matrycowe. Projektowanie procesów technologicznych. Warszawa: Wyd. 
Politechniki Warszawskiej 2002 

4 Erbel A., Kuczy�ski K., Marciniak Z. Obróbka plastyczna. Warszawawa 1981: PWN 

5 
Erbel S., Kuczy�ski K., Olejnik L. Technologia obróbki plastycznej. Laboratorium. Warszawa 
2003: Wyd. Politechniki Warszawskiej 

6 Golatowski T.: Prasy mechaniczne. WNT Warszawa 1971

7 Gosztowt L.: Prasy hydrauliczne PWN Warszawa 1988 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 
efektów 
zdefiniowanych 
dla całego 
programu 
(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W12+, 
MBM1A_W13+, 
MBM1A_W14+ 

C1 
W1, W2, W4, 
W5, W6,W7, 
W8, W9 

1, 2, 3 F1, P1 

EK 2 
MBM1A_W11+, 
MBM1A_W17+, 
MBM1A_W24+ 

C2 
W3, W4, W5, 
W6, W7, W8, 
W9 

1, 2, 3 F1, P1 

EK 3 
MBM1A_W12+, 
MBM1A_W13+, 
MBM1A_W14+ 

C1, C2, C3 
W1, W2, W3, 
W4, W5, W6, 
W7, W8, W9 

1, 2, 3 F1, P1 

EK 4 
MBM1A_W12+, 
MBM1A_W13+, 
MBM1A_W14+ 

C1 

W1, W2, W4, 
W5, W6,W7, 
W8, W9, L2, 
L3, L4, L5 

1, 2, 3 
F1, F2, F3, 
F4, P1, P2, P3 

EK 5 
MBM1A_W11+, 
MBM1A_W17+, 
MBM1A_W24+ 

C2 

W1, W2, W3, 
W4, W5, 
W6,W7, W8, 
W9, L2, L3, 
L4, L5, L6, L7, 
L8, L9, L10 

1, 2, 3 
F1, F2, F3, 
F4, P1, P2, P3 

EK 6 

MBM1A_W11+, 
MBM1A_W12+, 
MBM1A_U14+, 
MBM1A_U15+, 
MBM1A_U16+ 

C1, C2, C3 

W1, W2, W3, 
W4, W5, 
W6,W7, W8, 
W9, L2, L3, 
L4, L5, L6, L7, 
L8, L9, L10 

1, 2, 3 
F1, F2, F3, 
F4, P1, P2, P3 

EK7 MBM1A_U02+  W1, L1 1, 2 F1, P1 



MBM1A_K01+ 
MBM1A_K02+ 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie potrafi wymieni�
poj�� podstawowych 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
procesy 
plastycznego 
kształtowania metali 
i ich stopów 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
procesy plastycznego 
kształtowania metali i 
ich stopów ze 
wskazaniem zakresu 
ich stosowania  

EK 2 
Nie potrafi wymieni�
poj�� podstawowych 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
rodzaje maszyn i 
urz�dze� do 
obróbki plastycznej 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
rodzaje maszyn i 
urz�dze� do obróbki 
plastycznej ze 
wskazaniem obszaru 
ich zastosowania  

EK 3 
Nie potrafi wymieni�
poj�� podstawowych 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
metody 
kształtowania 
typowych cz��ci 
maszyn oraz 
wskaza� maszyny 
technologiczne do 
realizacji procesu 
kształtowania 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
metody kształtowania 
typowych cz��ci 
maszyn ze 
wskazaniem i 
omówieniem maszyn 
i urz�dze�
niezb�dnych do 
realizacji procesu 
kształtowania 

EK 4 
Nie potrafi wskaza�
wła�ciwej technologii 
obróbki plastycznej 

Potrafi wskaza�
wła�ciw�
technologi� obróbki 
plastycznej bez 
uzasadnienia 

Potrafi wskaza�
wła�ciw�
technologi� obróbki 
plastycznej i poda�
uzasadnienie 

Potrafi wskaza�
wła�ciw� technologi�
obróbki plastycznej 
oraz wyczerpuj�co 
uzasadni� wybór 

EK 5 

Nie potrafi wskaza�
wła�ciwych maszyn i 
urz�dze� do obróbki 
plastycznej 

Potrafi wskaza�
wła�ciwe maszyny i 
urz�dzenia do 
obróbki plastycznej 

Potrafi wskaza�
wła�ciwe maszyny i 
urz�dzenia do 
obróbki plastycznej 
oraz uzasadni� ich 
wybór 

Potrafi wskaza�
wła�ciwe maszyny i 
urz�dzenia do 
obróbki plastycznej, 
uzasadni� ich wybór 
oraz zaproponowa�
mo�liwo��
zastosowania 
alternatywnych 
maszyn i urz�dze�

EK 6 

Nie potrafi opracowa�
prostych procesów 
technologicznych 
typowych cz��ci 
maszyn 

Potrafi opracowa�
proste procesy 
technologiczne 
typowych cz��ci 
maszyn 

Potrafi opracowa�
proste procesy 
technologiczne 
typowych cz��ci 
maszyn oraz 
ogólnie uzasadni�
poszczególne jego 
składniki 

Potrafi opracowa�
proste procesy 
technologiczne 
typowych cz��ci 
maszyn oraz 
wyczerpuj�co 
uzasadni�
poszczególne jego 
składniki 

EK 7 
Nie ma �wiadomo�ci 
społecznej roli 
in�yniera 

Ma w minimalnym 
zakresie 
�wiadomo��

Rozumie znaczenie 
społecznej roli 
in�yniera 

Rozumie znaczenie 
społecznej roli 
in�yniera i wykazuje 



społecznej roli 
in�yniera  

umiej�tno�� jej 
pełnienia 

Autor programu: dr in�. Janusz Tomczak

Adres e-mail: wm.kkmitop@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Janusz Tomczak



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Technologia monta�u Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 6 56-2_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: III Semestr: 6 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 3 

Cel przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z wiedz� dotycz�c� technologii i organizacji procesów monta�u  

C2 
Przygotowanie studentów do praktycznego wykonania zda� dotycz�cych technologii 
i organizacji procesów monta�u wybranych konstrukcji, wykorzystuj�c ró�nego rodzaju 
poł�czenia 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Student powinien posiada� wiedz� z zakresu podstaw technologii maszyn 

2 Student powinien posiada� wiedz� z zakresu podstaw konstrukcji maszyn 

3 Student powinien posiada� wiedz� z zakresu podstaw metrologii 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Ma uporz�dkowan� wiedz� w zakresie projektowania i nadzorowania procesów 
technologicznych elementów maszyn, tak�e z wykorzystaniem technik komputerowych, oraz 
przebiegu i organizacji monta�u. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 2
Potrafi zaprojektowa� proces technologiczny typowych elementów maszyn oraz monta�u 
maszyn i urz�dze�, z uwzgl�dnieniem mo�liwo�ci technik komputerowych. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 3

Ma �wiadomo�� społecznej roli in�yniera mechanika, rozumie potrzeb� formułowania 
i przekazywania, w sposób powszechnie zrozumiały, społecze�stwu informacji dotycz�cych 
osi�gni�� techniki i innych aspektów działalno�ci in�ynierskiej, posiada umiej�tno��
posługiwania si� poj�ciami technicznymi.  

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin

W1 

Wiadomo�ci wprowadzaj�ce. Podstawowe poj�cia procesu 
technologicznego monta�u. Typowe czynno�ci monta�owe. Elementy 
składowe procesu technologicznego monta�u. Schematy monta�u 
uproszczonego i rozwini�tego.  

1 

W2 

Metody monta�u i systemy organizacyjne procesów 
technologicznych monta�u. Charakterystyka monta�u z zamienno�ci�
całkowit�, z zamienno�ci� cz��ciow�. Monta� stały. Monta�u ruchomy. 
Monta� podzielny i niepodzielny.

1 



 W3 

Technologiczno�� w procesie monta�u. Wiadomo�ci podstawowe. 
Technologiczno�� konstrukcji wyrobu. Jako�ciowe  i ilo�ciowe 
charakterystyki technologiczno�ci konstrukcji. Wymagania 
technologiczno�ci konstrukcji montowanych zespołów. Wymagania 
technologiczno�ci konstrukcji montowanych cz��ci. 

1 

W4 
Poł�czenia rozł�czne. Wprowadzenie. Charakterystyka poł�cze�
rozł�cznych. Poł�czenia kształtowe: klinowe, wpustowe, wielowypustowe. 
Poł�czenia gwintowe, sworzniowe, kołkowe.

1 

W5 
Poł�czenia nierozł�czne. Poł�czenia klejowe. Charakterystyka poł�cze�
klejowych. Zalety i ograniczenia w stosowaniu poł�cze� klejowych w 
monta�u cz��ci maszyn. Wytyczne monta�u poł�cze� klejowych.

1 

W6 
Poł�czenia nierozł�czne. Poł�czenia nitowe. Charakterystyka rodzajów 
poł�cze� nitowych. Mo�liwo�� zastosowania poł�cze� nitowych w 
monta�u cz��ci maszyn. 

1 

W7 

Poł�czenia nierozł�czne. Charakterystyka poł�cze� wciskowych 
(wtłaczanych i skurczowych) oraz uzyskanych przez obróbk� plastyczn�. 
Wytyczne do okre�lania temperatury nagrzewania lub ochładzania w 
przypadku wykonywani poł�cze� skurczowych.

1 

W8 
Elastyczny system monta�u ESM. Poj�cia podstawowe. Rodzaje ESM. 
Stacja monta�owa. Charakterystyka typów elastycznych systemów 
monta�owych. Podstawowe wyposa�enie ESM. 

1 

W9 
Proces technologiczny monta�u automatycznego. Wiadomo�ci 
wprowadzaj�ce. Charakterystyka monta�u automatycznego. Wybrane 
zagadnienia monta�u automatycznego.  

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – laboratoria 

Tre�ci programowe Liczba godzin

L1 
Wiadomo�ci wst�pne. Organizacja zaj��. Omówienie zakresu �wicze�
oraz formy zaliczenia laboratorium. Podział na podgrupy laboratoryjne. 
Szkolenie z zakresu BHP i P. Po�. 

1 

L2 
Monta� selekcyjny. Wprowadzenie. Zakres teoretyczny �wiczenia oraz 
praktyczne wykonanie �wiczenia. 

2 

L3 

Poł�czenia �rubowe. Wprowadzenie. Zakres teoretyczny �wiczenia. 
Technologia wykonywania poł�cze�. Etapy monta�u poł�cze� �rubowych. 
Okre�lenie warto�ci napi�cia wst�pnego. Praktyczne wykonanie 
�wiczenia. 

2 

L4 
Poł�czenia klejowe.  Wprowadzenie. Zakres teoretyczny �wiczenia. 
Przebieg procesu klejenia. Wytrzymało�� poł�cze� klejonych. Praktyczne 
wykonanie �wiczenia. 

2 

L5 
Monta� ło�ysk tocznych. Wprowadzenie. Zakres teoretyczny �wiczenia. 
Sposoby kontroli osadzenia ło�ysk na wale i w kadłubie oraz zespołu 
ło�yskowego. Praktyczne wykonanie �wiczenia. 

2 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z wykorzystaniem multimediów 

2 �wiczenia laboratoryjne – wykonywanie zada� praktycznych  

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 
Krótkie sprawdziany podczas wykładu w trakcie semestru, których wyniki s� dyskutowane 
w grupach lub indywidualnie.  

F2 
Krótkie zaliczenia ustne dotycz�ce poszczególnych �wicze� laboratoryjnych w trakcie trwania 
semestru. 

Ocena podsumowuj�ca 



P1 Pisemny egzamin z zakresu materiału wykładowego (50% oceny ko�cowej). 

P2 Wykonanie pracy praktycznej (50% ko�cowej oceny). 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

18 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

2 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

12 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

43 

… 

Suma 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Kowalski T., Lis G., Szenajch W.: Technologia i automatyzacja monta�u maszyn. Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2006. 

2 
Łunarski J., Szabajkowicz W.: Automatyzacja procesów technologicznych monta�u maszyn. 
WNT, Warszawa 1993. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W14 

(++) 
C1 W1÷W12 1 F1, P1 

EK 2 
MBM1A_U15 

(++) 
C2 L1÷L8 2 F2,P2 

EK 3 MBM1A_K06 (+) C1, C2 
W1÷W12 

L1÷L8 
1,2 F1, P1,P2 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Student nie  
ma uporz�dkowanej 
wiedz� w zakresie 

projektowania i 
nadzorowania 

procesów 
technologicznych 

elementów maszyn, 
tak�e z 

wykorzystaniem 
technik 

komputerowych, oraz 
przebiegu i organizacji 

monta�u. 

Student ma 
cz��ciow�, 

nieuporz�dkowan�
wiedz� w zakresie 

projektowania i 
nadzorowania 

procesów 
technologicznych 

elementów maszyn, 
tak�e 

z wykorzystaniem 
technik 

komputerowych, 
oraz przebiegu 

Student ma 
uporz�dkowan�

wiedz� w zakresie 
projektowania i 
nadzorowania 

procesów 
technologicznych 

elementów maszyn, 
tak�e z 

wykorzystaniem 
technik 

komputerowych, 
oraz przebiegu i 

organizacji 

Student ma 
uporz�dkowan�

wiedz� w zakresie 
projektowania i 
nadzorowania 

procesów 
technologicznych 

elementów maszyn, 
tak�e z 

wykorzystaniem 
technik 

komputerowych, oraz 
przebiegu i 

organizacji monta�u, 



i organizacji 
monta�u.  

monta�u, któr�
potrafi poprawnie 

zastosowa�
podczas procesu 

monta�u.

potrafi samodzielnie 
analizowa� oraz 
potrafi poprawnie 
i wyczerpuj�co 

zastosowa� podczas 
procesu monta�u, 

oraz potrafi 
uzasadni� wybór 
poszczególnych 

rozwi�za�. 

EK 2 

Student nie potrafi 
zaprojektowa�

procesu 
technologicznego 

typowych elementów 
maszyn oraz monta�u 

maszyn i urz�dze�, 
z uwzgl�dnieniem 
mo�liwo�ci technik 
komputerowych. 

Student potrafi 
zaprojektowa�

uproszczony proces 
technologiczny tylko 

niektórych 
elementów maszyn 

oraz monta�u 
maszyn i urz�dze�, 

ale bez 
uwzgl�dnienia 

mo�liwo�ci technik 
komputerowych.

Student potrafi 
poprawnie 

zaprojektowa�
proces 

technologiczny 
typowych 

elementów maszyn 
oraz monta�u 

maszyn i urz�dze�, 
umie poprawnie je 

zinterpretowa�, 
z uwzgl�dnieniem 
mo�liwo�ci technik 
komputerowych.

Student potrafi 
poprawnie 

samodzielnie 
zaprojektowa� proces 

technologiczny 
typowych elementów 

maszyn oraz 
monta�u maszyn 
i urz�dze�, potrafi 

poprawnie je 
zinterpretowa�, 

z uwzgl�dnieniem 
mo�liwo�ci technik 
komputerowych, 

które umie poprawnie 
zastosowa�. 

EK 3 

Student nie ma 
�wiadomo�ci 

społecznej roli 
in�yniera mechanika, 
nie rozumie potrzeby 

formułowania 
i przekazywania, 

w sposób 
powszechnie 
zrozumiały, 

społecze�stwu 
informacji 

dotycz�cych 
osi�gni�� techniki 
i innych aspektów 

działalno�ci 
in�ynierskiej, nie 

posiada umiej�tno�ci 
posługiwania si�

poj�ciami 
technicznymi. 

Student ma 
�wiadomo��

społecznej roli 
in�yniera 

mechanika, rozumie 
potrzeby 

formułowania 
i przekazywania, 

w sposób 
powszechnie 
zrozumiały, 

społecze�stwu 
informacji 

dotycz�cych 
osi�gni�� techniki 
i innych aspektów 

działalno�ci 
in�ynierskiej, jednak 

nie posiada 
umiej�tno�ci 

posługiwania si�
poj�ciami 

technicznymi.

Student ma 
�wiadomo��

społecznej roli 
in�yniera 

mechanika, rozumie 
potrzeby 

formułowania 
i przekazywania, 

w sposób 
powszechnie 
zrozumiały, 

społecze�stwu 
informacji 

dotycz�cych 
osi�gni�� techniki i 
innych aspektów 

działalno�ci 
in�ynierskiej,  

posiada  
umiej�tno��

posługiwania si�
poj�ciami 

technicznymi, które 
samodzielnie 
analizuje oraz 
wykorzystuje.  

Student ma 
�wiadomo��

społecznej roli 
in�yniera mechanika, 

rozumie potrzeby 
formułowania 

i przekazywania, 
w sposób 

powszechnie 
zrozumiały, 

społecze�stwu 
informacji 

dotycz�cych 
osi�gni�� techniki 
i innych aspektów 

działalno�ci 
in�ynierskiej, posiada  

umiej�tno��
posługiwania si�

poj�ciami 
technicznymi, które 
samodzielnie potrafi 

analizowa�, 
interpretowa� oraz 

efektywnie 
wykorzystywa�.

Autor programu: dr in�. Anna Rudawska 

Adres e-mail: a.rudawska@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Podstaw In�ynierii Produkcji  

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Anna Rudawska, prof. dr hab. in�. Józef Kuczmaszewski, mgr in�. Mariusz 
Kłonica, mgr in�. Maciej Włodarczyk 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Komputerowe wspomaganie projektowania 
procesów obróbki plastycznej 

Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 6 56-3_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: III Semestr: 6 

Nazwa specjalno�ci: blok technologiczny 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia   

Laboratorium  27 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu

C1 
Nabycie wiedzy i umiej�tno�ci praktycznej z zakresu projektowania procesów obróbki 
plastycznej metali. 

C2 
Nabycie umiej�tno�ci stosowania komputerowego wspomagania w projektowaniu procesów 
obróbki plastycznej. 

C3 Nabycie umiej�tno�ci pracy indywidualnej i w zespole. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Ma uporz�dkowan� wiedz� w zakresie kształtowania elementów maszyn metodami obróbki 
plastycznej oraz zna podstawy teoretyczne obróbki plastycznej. 

2 
Potrafi wskaza� metody kształtowania elementów maszyn, uwzgl�dniaj�c ich charakterystyk� i 
przeznaczenie. 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Ma uporz�dkowan� wiedz� z zakresu konstruowania narz�dzi do obróbki plastycznej i doboru 
maszyn technologicznych, tak�e z u�yciem systemów CAD 

EK 2
Ma uporz�dkowan� wiedz� z zakresu kształtowania typowych elementów maszyn metod�
obróbki plastycznej z uwzgl�dnieniem dokładno�ci ich wykonania. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 3 Potrafi dobra� metod� kształtowania oraz materiał do wykonania typowych elementów maszyn. 

EK 4
Potrafi dobra� narz�dzia i maszyny technologiczne niezb�dne do wykonania typowych 
elementów maszyn. 

EK 5
Potrafi formułowa� elementarne zadania projektowe z zakresu obróbki plastycznej metali oraz 
efektywnie u�ywa� systemy CAD. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 6
Ma poczucie odpowiedzialno�ci za wykonywan� prac� i potrafi podporz�dkowa� si� regułom 
pracy obowi�zuj�cym w zespole 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

Wiadomo�ci ogólne: technologiczno�� i konstrukcyjno��
wyrobów; wytyczne ogólne do wykonania wyrobów obróbk�
plastyczn�; wielko�� produkcji, opłacalno�� wykonania 
wyrobów i półwyrobów; dokumentacja technologiczna. 

1 



W2 

Materiał wsadowy, w tym posta� materiału wsadowego jego 
charakterystyka i zastosowanie; wytyczne doboru postaci 
materiału wsadowego i jego projektowanie; metale i stopy 
metali stosowane w przeróbce plastycznej oraz sposób ich 
przygotowania do procesu kształtowania. 

2 

W3 

Procesy kształtowania blach: zasady projektowania procesu 
kształtowania; projektowanie tłoczników; parametry procesów 
wykonania wyrobów blaszanych; szacowanie sił i pracy 
odkształcenia; dobór maszyn. 

3 

W4 

Procesy kształtowania brył: rysunek odkuwki; naddatki 
technologiczne; projektowanie przedkuwki; projektowanie 
narz�dzi; operacje wyko�czeniowe; szacowanie sił i pracy 
wykonania odkuwki; dobór maszyn ku	niczych. 

3 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 

Rysunek odkuwki: analiza technologiczno�ci cz��ci gotowej; 
dobór naddatków na obróbk� mechaniczn�; dobór 
naddatków technologicznych; Wykonanie rysunku odkuwki 
dla wybranego procesu kształtowania. 

4 

L2 
Przedkuwka: konstrukcja idealnej przedkuwki; dobór operacji 
kształtowania na podstawie analizy idealnej przedkuwki; 
okre�lenie metody wykonania przedkuwki. 

4 

L3 
Konstrukcja narz�dzi do wykonania odkuwki i/lub przedkuwki 
w tym wykonanie dokumentacji technicznej. 

8 

L4 
Wyrób blaszany: konstrukcja wyrobu; dobór cech 
u�ytkowych; dobór materiału; okre�lenie sposobu wykonania; 
wykonanie rysunku wyrobu. 

3 

L5 

Tłocznik: konstrukcja narz�dzi dla procesu kształtowania 
wyrobu blaszanego; wyznaczenie siły kształtowania; dobór 
materiału wsadowego; dobór prasy; wykonanie dokumentacji 
technicznej. 

8 

Suma godzin: 27 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�. 

2 Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem CAD. 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Sprawdzenie wiedzy i stopnia zrozumienia zagadnienia. 

F2 Ocena samodzielno�ci w realizacji �wicze� laboratoryjnych. 

F3 Ocena jako�ci wykonania i zakres merytoryczny zada� laboratoryjnych. 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie na ocen� na podstawie kolokwium lub ustnie. 

P2 Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cz�stkowych za zadania laboratoryjne. 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

36 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

4 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

40 



[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

20 

… 

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Wero�ski W. i in.: Obróbka plastyczna. Technologia. Lublin: Wyd. Politechniki Lubelskiej 1991  

2 Wasiunyk P.: Kucie matrycowe. Warszawa: WNT 1987 

3 
Muster A.: Kucie matrycowe. Projektowanie procesów technologicznych. Warszawa: Wyd. 
Politechniki Warszawskiej 2002 

4 
Golatowski T.: Projektowanie procesów tłoczenia i tłoczników. Warszawa: Wyd. Politechniki 
Warszawskiej 1991 

5 
Sobkowski T.: Teoretyczne metody wyznaczania kształtu narz�dzi do obróbki plastycznej metali. 
Kraków: Wyd. Politechniki Krakowskiej 1990 

6 Marciniak Z. Konstrukcja wykrojników. Warszawa: PWN 1980 

7 
Samołyk G.: Wybrane zagadnienia technologii i teorii prasowania obwiedniowego. Lublin: Wyd. 
Politechniki Lubelskiej 2012 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 

MBM1A_W11 ++ 
MBM1A_W12 ++ 
MBM1A_W13 ++ 
MBM1A_W14 ++ 

C1, C2 

EK 2 MBM1A_W12 ++ C1 

W1 ÷ W4 
L1 ÷ L5 

1, 2 
F1, F2, F3 

P1, P2 

EK 3 
MBM1A_U13 ++ 
MBM1A_U14 ++ 

C1, C3 2 

EK 4 
MBM1A_U14 ++ 

MBM1A_U16 +++ 
C1, C3 2 

EK 5 
MBM1A_U04 + 
MBM1A_U17 + 

C1, C2, C3 2 

F1, F2, F3 
P2 

EK 6 MBM1A_K03 + C2, C3 

L1 ÷ L5 

2 F2, F3, P1 

Formy oceny – szczegóły  

 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie potrafi wymieni�
poj�� podstawowych 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 
i ogólnie je 
scharakteryzowa�

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
oraz poda� przykłady 

EK 2 
Nie potrafi wymieni�
poj�� podstawowych

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 
i ogólnie je 
scharakteryzowa�

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
oraz poda� przykłady

EK 3 

Nie potrafi dobra� ani 
metod ani materiału 

Potrafi tylko dobra�
metod� i materiał 

Potrafi dobra�
metod� i materiał i 
ogólnie uzasadni�
wybór 

Potrafi dobra�
metod� i materiał i 
szczegółowo 
uzasadni� wybór 



EK 4 

Nie potrafi dobra� ani 
narz�dzi ani maszyn 

Potrafi tylko dobra�
narz�dzie i maszyn�

Potrafi dobra�
narz�dzie i maszyn�
i ogólnie uzasadni�
wybór 

Potrafi dobra�
narz�dzie i maszyn� i 
szczegółowo 
uzasadni� wybór 

EK 5 
Nie potrafi 
formułowa� zada�

Potrafi tylko 
sformułowa�
zadanie 

Potrafi sformułowa�
zadanie z u�yciem 
systemu CAD 

Potrafi sformułowa�
zadanie i efektywnie 
u�y� system CAD 

EK 6 

Nie ma poczucia 
odpowiedzialno�ci i 
nie potrafi 
podporz�dkowa� si�
regułom pracy w 
zespole 

Ma tylko poczucie 
odpowiedzialno�ci 

Ma poczucie 
odpowiedzialno�ci i 
wykazuje tendencje 
do 
podporz�dkowania 
si� regułom pracy w 
zespole 

Ma poczucie 
odpowiedzialno�ci i 
potrafi 
podporz�dkowa� si�
regułom pracy w 
zespole 

Autor programu: dr in�. Grzegorz Samołyk
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Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Modelowanie numeryczne procesów 
kształtowania plastycznego 

Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 7 57-1_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: III Semestr: 6 

Nazwa specjalno�ci: blok technologiczny 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 5 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów z zagadnieniami modelowania numerycznego procesów kształtowania 
plastycznego 

C2 Zapoznanie studentów z oprogramowaniem specjalistycznym 

 C3 
Przygotowanie studentów do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy o obróbce plastycznej 
metali 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Ma wiedz� w zakresie fizyki ciała stałego niezb�dn� do zrozumienia podstawowych zjawisk 
fizycznych wyst�puj�cych w budowie maszyn 

2 Ma wiedz� w zakresie technologii obróbki plastycznej metali 

3 
Potrafi wykorzysta� do formułowania i rozwi�zywania zada� z zakresu mechaniki i budowy 
maszyn metody analityczne oraz eksperymentalne, w tym pomiary, interpretowa� uzyskane 
wyniki i wyci�ga� wnioski 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Ma uporz�dkowan� wiedz� w zakresie numerycznego modelowania procesów kształtowania 
wyrobów metodami obróbki plastycznej technologicznych. 

EK 2
Orientuje si� w obecnym stanie i trendach rozwojowych technik obliczeniowych stosowanych w 
modelowaniu numerycznym  

EK 3
Ma podstawow� wiedz� w zakresie in�ynierii materiałowej, obejmuj�c� w szczególno�ci 
materiały metalowe, stosowane do wytwarzania elementów maszyn. 

EK 4
Ma podstawow� wiedz� w zakresie in�ynierskich metod analizy procesów kształtowania 
plastycznego 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK5
Potrafi zinterpretowa� i opracowa� dokumentacj� konstrukcyjn� maszyn i 
urz�dze�, z wykorzystaniem programów grafiki komputerowej 

EK6
Potrafi sformułowa� problem projektowy i zaprojektowa� urz�dzenie 
mechaniczne, wykonuj�c niezb�dne obliczenia i symulacje, w tym analiz�
kosztów 

EK7
Potrafi konstruowa� maszyny, przyrz�dy i narz�dzia, u�ywaj�c wła�ciwych 
metod i technik 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK8
Ma �wiadomo�� społecznej roli in�yniera mechanika, rozumie potrzeb�
formułowania i przekazywania, w sposób powszechnie zrozumiały, 



społecze�stwu informacji dotycz�cych osi�gni�� techniki i innych aspektów 
działalno�ci in�ynierskiej, rozumie potrzeb� uwzgl�dnienia ró�nych 
punktów widzenia 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

Wiadomo�ci ogólne. Definicje. Tłocznictwo: gi�cie, kształtowanie wyrobów 
o powierzchni nierozwijalnej. Kształtowanie brył. Modelowanie numeryczne. 
Modelowanie numeryczne a modelowanie fizyczne: ró�nice, zalety i wady. 
Metoda elementów sko�czonych. 

2 

W2 

Elementy teorii plastyczno�ci. Stan napr��enia i odkształcenia. 
Zale�no�ci mi�dzy stanem napr��enia i odkształcenia. Energia 
odkształcenia spr��ystego. Praca odkształcenia plastycznego. Teoria 
błonowa: wybrane zagadnienia. Warunki plastyczno�ci. Warunki 
rozdzielania wi�zkiego. Modele tarcia. 

2 

 W3 

In�ynierska analiza procesów kształtowania. Metoda energetyczna. 
Metoda górnej oceny. Metoda dolnej oceny. Metoda uproszczona. Metoda 
linii po�lizgu i charakterystyk. Szacowanie obci��enia. Przykłady 
implementacji komputerowych. Elementy metody elementów sko�czonych. 

2 

W4 

Gi�cie wyrobów blaszanych. Mechanika procesu kształtowania. Moment 
zginaj�cy. Zjawisko spr��ynowania. Gi�cie na prasach: wyginanie, 
zaginanie, zwijanie, owijanie. Gi�cie za pomoc� walców: prostowanie, 
profilowanie ta�my. Gi�cie z rozci�ganiem: owijanie, wypr��anie. 

2 

W5 

Sekwencyjne techniki analizy. Sekwencyjna analiza procesów obróbki 
plastycznej metali. Zało�enia, uproszczenia oraz cechy charakterystyczne. 
Metoda UBET. Metoda UBST. Metoda TEUBA. Metoda SLFET. Ogólne 
zasady budowy i implementacji sekwencyjnej techniki analizy. Przykłady 
praktyczne. 

2 

W6 

Kształtowanie wyrobów o powierzchni nierozwijalnej. Mechanika 
procesów tłoczenia blach. Tłoczenie powłok cienko�ciennych. Tłoczenie 
powłok grubo�ciennych. Stacjonarne procesy tłoczenia. Procesy ci�gnienia. 
Procesy zło�one typu ci�gnienie-rozci�ganie. Kształtowanie powłok 
walcowych. 

4 

W7 

Kształtowanie brył. Mechanika procesów kucia, wyciskania, walcowania i 
prasowania. Modelowanie procesów kształtowania brył. Kucie swobodne: 
modelowanie operacji kucia swobodnego. Kucie matrycowe w matrycach 
zamkni�tych i otwartych. Prasowanie obwiedniowe: modelowanie 
zło�onego ruchu narz�dzi. 

4 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – laboratoria 

Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
Zaj�cia wst�pne. Harmonogram �wicze� laboratoryjnych. Omówienie 
zasad zaliczenia przedmiotu. Podział na grupy robocze. 

1 

L2 

Oprogramowanie komputerowe. Zapoznanie si� z programami 
komputerowymi typu CAD oraz MES. Zasady modelowania numerycznego 
procesów kształtowania blach. Przykład praktyczny analizy numerycznej 
procesu kształtowania wyrobów blaszanych w warunkach przemysłowych. 

2 

L3 

Procesy kształtowania wyrobów o powierzchni nierozwijalnej. Budowa 
modelu numerycznego procesu wytłaczania lub przetłaczania. Wykonanie 
symulacji numerycznej procesu wytłaczania lub przetłaczania. Analiza 
uzyskanych wyników. Sporz�dzenie sprawozdania. 

1 

L4 

Procesy kształtowania brył. Budowa modelu numerycznego procesu 
kucia, walcowania, prasowania lub wyciskania. Wykonanie symulacji 
numerycznej za pomoc� specjalnego modułu MES. Analiza uzyskanych 
wyników. Sporz�dzenie sprawozdania. 

1 

L5 
Analiza wybranego procesu kształtowania. Wykonanie modeli oraz 
oblicze� numerycznych 

1 

L6 Analiza wybranego procesu kształtowania. Wykonanie modeli oraz 1 



oblicze� numerycznych  

L7 
Zaj�cia ko�cowe. Odrobienie zaległych zaj��. Weryfikacja nabytej wiedzy 
praktycznej. Wystawienie ocen. 

2 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�
2 Wykonanie analiz numerycznych i sprawozda�. 

3 Zaplecze sprz�towe laboratorium komputerowego. 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Sprawdzenie wiedzy i stopnia rozumienia zagadnienia

F2 Sprawdzenie stopnia opanowania praktycznego wykorzystania wiedzy 

 F3 Ocena zaanga�owania w realizacji �wicze� laboratoryjnych 

F4 Ocena jako�ci wykonania i zakresu merytorycznego sprawozdania 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Zaliczenie na ocen�
P2 Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cz�stkowych za sprawozdania 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

27 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

3 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

50 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

45 

… 

Suma 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

5 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 W. Wero�ski i in.: Obróbka plastyczna. Technologia. Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 
1991 

2 Pater Z., Gontarz A., Wero�ski W. Obróbka plastyczna. Obliczenia sił kształtowania. Wyd. 
Politechniki Lubelskiej, Lublin 2002 

3 Pater Z., Samołyk G. Podstawy teoretyczne obróbki plastycznej metali. Wyd. PWSZ, Chełm 
2007 

4 Golatowski T. Projektowanie procesów tłoczenia i tłoczników. Wyd. Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 1991. 

5 Pietrzyk M. Metody numeryczne w przeróbce plastycznej metali. Wyd. AGH, Kraków 1991 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 



EK 1 MBM1A_W01 + C1 
W1, W2, W5, 

W6, W7 
1 F1, P1 

EK 2 MBM1A_W06 + C1, C2 C3 W3, �W 2,5,6 1, 2, 3 F1, P2 

EK 3 MBM1A_W05 ++ C2, C3 
W5,6,7 �W 

1,5,6,7 
1,2,3 F1, P1 

EK 4 MBM1A_W05 ++ C3 
W5,6,7 �W 

1,5,6,7 
1,2,3 F1, P1 

EK 5 MBM1A_U14 +++ C1, C3 �W 1,2,3,4 2, 3 F2, F3, F4, P2 

EK 6 MBM1A_U14 +++ C1, C3 �W 1,2,3,4 2, 3 F2, F3, F4, P2 

EK 7 MBM1A_W05 ++ C3 
W5,6,7 �W 

1,5,6,7 
1,2,3 F1, P1 

EK 8 MBM1A_U02 +++ C3 �W 1-7 2, 3 F4 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 
Nie potrafi wymieni�
poj�� podstawowych 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 
i ogólnie 
scharakteryzowa�
metody obróbki 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
metody obróbki i 
zakres ich 
stosowania 

EK 2 
Nie potrafi wymieni�
technik 
obliczeniowych 

Potrafi wymieni�
techniki 
obliczeniowe 

Potrafi wymieni�
techniki 
obliczeniowe i je 
scharakteryzowa�  

Potrafi wymieni�
techniki obliczeniowe 
i szczegółowo je 
scharakteryzowa�

EK 3 
Nie potrafi wymieni�
poj�� podstawowych 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 
i szczegółowo je 
scharakteryzowa�

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe i 
szczegółowo je 
scharakteryzowa�
podaj�c przykłady

EK 4 
Nie potrafi wymieni�
poj�� podstawowych 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 
i je 
scharakteryzowa�

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe i 
je szczegółowo 
scharakteryzowa�

EK 5 

Nie potrafi 
interpretowa� i 
opracowa�
dokumentacji 
konstrukcyjnej 

Potrafi interpretowa�
i opracowa�
dokumentacji 
konstrukcyjnej 

Potrafi 
interpretowa� i 
opracowa�
dokumentacji 
konstrukcyjnej i 
poda� uzasadnienie 

Potrafi wskaza�
wła�ciw� metod�
obróbki, 
wyczerpuj�co 
uzasadni� oraz 
wykona�
dokumentacj�
konstrukcyjn�  

EK 6 

Nie potrafi dobra�
narz�dzi i maszyny 
technologicznej 

Potrafi dobra�
maszyn�
technologiczn�

Potrafi dobra�
narz�dzia i maszyn�
technologiczn�  

Potrafi dobra�
narz�dzia, 
odpowiedni materiał i 
maszyn�
technologiczn�

EK 7 
Nie potrafi wymieni�
poj�� podstawowych 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe 
i je 
scharakteryzowa�

Potrafi wymieni�
poj�cia podstawowe i 
je szczegółowo 
scharakteryzowa�

EK 8 

Nie ma �wiadomo�ci 
społecznej roli 
in�yniera 

Ma w minimalnym 
zakresie 
�wiadomo��
społecznej roli 
in�yniera  

Rozumie znaczenie 
społecznej roli 
in�yniera 

Rozumie znaczenie 
społecznej roli 
in�yniera i wykazuje 
umiej�tno�� jej 
pełnienia 



Autor programu: dr in�. Jarosław Bartnicki

Adres e-mail: j.bartnicki@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Jarosław Bartnicki, dr in�. Grzegorz Samołyk, dr in�. Janusz Tomczak, dr 
in�. Arkadiusz Tofil, mgr in�. Tomasz Bulzak



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Technologia i urz�dzenia do obróbki cieplno-
chemicznej 

Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obieralny MBM 1 N 0 7 57-2_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: II Semestr: 4 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład - 18 

�wiczenia - - 

Laboratorium - 9 

Projekt - - 

Liczba punktów ECTS: 5 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów z technologiami obróbki cieplno-chemicznej oraz urz�dzeniami 
niezb�dnymi do jej przeprowadzenia w warunkach przemysłowych 

C2 
Przygotowanie studentów do doboru technologii obróbki cieplno-chemicznej elementów 
maszyn w zale�no�ci od wymaga� odno�nie wła�ciwo�ci warstwy wierzchniej 

C3 
Nabycie umiej�tno�ci charakteryzowania i oceny struktury i wła�ciwo�ci warstwy 
wierzchniej elementów maszyn po przeprowadzonej obróbce cieplno-chemicznej 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Student ma podstawow� wiedz� z zakresu in�ynierii materiałowej 

2 
Rozumie znaczenie warstwy wierzchniej w elementach maszyn pracuj�cych w ró�nych 
warunkach 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK1 Definiuje podstawowe procesy obróbki cieplno-chemicznej 

EK2 Zna urz�dzenia wykorzystywane w technologii obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej 

EK3
Potrafi opisa� struktur� i zaproponowa� wła�ciwe techniki pomiarowe do charakteryzowania 
elementów po obróbce cieplno-chemicznej 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK4 Analizuje struktur� warstwy wierzchniej po obróbce cieplno-chemicznej 

EK5 Porównuje efekty obróbki cieplno–chemicznej pod wzgl�dem materiału, struktury i wła�ciwo�ci 

EK6
Potrafi przewidzie� interakcje pomi�dzy technologi�, struktur� i wła�ciwo�ciami warstwy 
wierzchniej materiału 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 Teoretyczne podstawy obróbki cieplno-chemicznej 2 

W2 
Wła�ciwo�ci eksploatacyjne warstw dyfuzyjnych 
uzyskiwanych w wyniku obróbki cieplno-chemicznej w 
ró�nych o�rodkach 

4 

W3 Procesy naw�glania i azotowania 4 

W4 Procesy chromowania dyfuzyjnego i borowania 4 

W5 Inne procesy obróbki cieplno-chemicznej 2 

W6 Urz�dzenia do prowadzenia obróbki cieplno- 2 



chemicznej 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 Projektowanie i modelowanie procesów dyfuzyjnych 2 

L2 Naw�glanie stali 4 

L3 
Struktury i wła�ciwo�ci stali po naw�glaniu i 
ulepszaniu cieplnym 

4 

L4 
Wpływ warunków azotowania na struktur� i twardo��
warstwy azotowanej 

4 

L5 
Okre�lanie wpływu warunków chromowania 
dyfuzyjnego na struktur� i gł�boko�� warstwy 
chromowanej 

2 

L6 
Wady struktury warstw przypowierzchniowych 
powstaj�ce w wyniku obróbki cieplnej i cieplno-
chemicznej 

2 

Suma godzin: 18 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacjami multimedialnymi  

2 
�wiczenia laboratoryjne – wykonywanie do�wiadcze� - metoda praktyczna oparta na 
obserwacji i analizie 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 
�wiczenia laboratoryjne – zaliczenia cz�stkowe za wykonane �wiczenia; na zaliczenie 
cz�stkowe składa si� sprawdzian z przygotowania teoretycznego do �wiczenia oraz ocena za 
jako�� opracowania sprawozdania 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Pisemny sprawdzian z zakresu tre�ci programowych wykładów z wag� 2/3 plus ocena z 
zaliczenia �wicze� laboratoryjnych z wag� 1/3 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych  

27 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie konsultacji 

3 

Przygotowanie si� do laboratorium  50 

Przygotowanie si� do zaj�� 45 

Suma 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

5 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
Literatura podstawowa 

1 Dobrza�ski L.A.: Metalowe materiały in�ynierskie. WNT, Warszawa 2004 

2 Pełczy�ski T.: Obróbka cieplno-chemiczna metali i półprzewodników. Wyd. PL, Lublin 2000 

3 
Błaszczy�ski J., Stupnicka H., Wero�ski A.: Procesy technologiczne podwy�szaj�ce trwało��
elementów maszyn, urz�dze� i pojazdów. Wyd. PL, Lublin 1995 

Literatura uzupełniaj�ca 

4 
Krajczyk A.: Podr�czny atlas mikrostruktur metali i stopów. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 
Wrocław 2005 

5 Kubi�ski W., Materiałoznawstwo. T. 2, Wyd. AGH 2011 

Macierz efektów kształcenia 
Efekt Odniesienie Cele Tre�ci Narz�dzia Sposób oceny 



kształcenia danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

przedmiotu programowe dydaktyczne 

EK1 

MBM1A_W06 
(++) 

MBM1A_W24 
(+) 

C1 
W1 – W5, L2 - 

L5 
1,2 F1, P1  

EK2 

MBM1A_W06 
(++) 

MBM1A_W14 
(++) 

C2 
W6, L2, L4 – 

L5 
1, 2 F1, P1 

EK3 

MBM1A_W06 
(++) 

MBM1A_W08 
(++) 

C2 
W2 – W5, L3 – 

L6 
1, 2 F1, P1 

EK4 

MBM1A_U18 
(++) 

MBM1A_U25 
(++) 

C2 L3 – L6 2 F1 

EK5 

MBM1A_U13 
(++) 

MBM1A_U18 
(++) 

C2 
W1 – W2, L1- 

L5 
1, 2 F1, P1 

EK6 

MBM1A_U07 
(++) 

MBM1A_U15 
(++) 

MBM1A_U16 
(++) 

C1, C2 
W2 – W5, L1 – 

L6 
1, 2 F1, P1 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK1 

Nie potrafi opisa�
podstawowych 
procesów obróbki 
cieplno-chemicznej 

Potrafi ogólnie 
scharakteryzowa�
proces obróbki 
ciepno-chemicznej 

Potrafi zdefiniowa�
proces obróbki 
ciepno-chemicznej 
podaj�c istotne 
cechy odró�niaj�ce 
ten proces od 
innych 

Potrafi szczegółowo 
opisa� proces 
obróbki cieplno-
chemicznej oraz 
poda� jego miejsce w 
procesie wytwarzania 
elementu 

EK2 

Nie ma wiedzy 
dotycz�cej urz�dze�
wykorzystywanych w 
technologii obróbki 
cieplno-chemicznej 

Ma podstawow�
wiedz� dotycz�c�
urz�dze�
wykorzystywanych w 
technologii obróbki 
cieplno-chemicznej 

Ma wiedz� z 
zakresu urz�dze�
wykorzystywanych 
w technologii 
obróbki cieplno-
chemicznej 

Ma szczegółow�
wiedz�, dotycz�c�
urz�dze�
wykorzystywanych w 
technologii obróbki 
cieplno-chemicznej, z 
punktu widzenia 
kontrolowania 
procesu 

EK3 

Nie potrafi 
zaproponowa�
wła�ciwych technik 
pomiarowych ani 
scharakteryzowa�
struktury materiału po 
obróbce cieplno-
chemicznej 

Opisuje podstawowe 
cechy struktury, lub 
potrafi wymieni�
techniki pomiarowe 
wła�ciwe do analizy 
materiału, po 
obróbce cieplno-
chemicznej 

Charakteryzuje 
struktur� i potrafi 
wymieni� techniki 
pomiarowe 
wła�ciwe do analizy 
materiału, po 
obróbce cieplno-
chemicznej 

Szczegółowo 
charakteryzuje 
struktur� i potrafi 
wskaza� i opisa�  
techniki pomiarowe 
wła�ciwe do analizy 
konkretnych jej 
parametrów 



EK4 

Nie potrafi dokona�
analizy struktury 
warstwy wierzchniej 
po obróbce cieplno-
chemicznej 

Pobie�nie analizuje 
struktur� warstwy 
wierzchniej po 
obróbce cieplno-
chemicznej 

Analizuje struktur�
warstwy wierzchniej 
po obróbce cieplno-
chemicznej 

Szczegółowo 
analizuje struktur�
warstwy wierzchniej 
po obróbce cieplno-
chemicznej, podaj�c 
jej charakterystyczne 
cechy 

EK5 

Nie potrafi wykona�
porównania efektów 
obróbki cieplno-
chemicznej pod 
k�tem materiału, 
struktury i wła�ciwo�ci 

Porównuje efekty 
obróbki cieplno-
chemicznej pod 
k�tem materiału i 
struktury lub 
wła�ciwo�ci  

Porównuje efekty 
obróbki cieplno-
chemicznej pod 
k�tem materiału, 
struktury i 
wła�ciwo�ci 

Porównuje 
szczegółowo efekty 
obróbki cieplno-
chemicznej pod 
k�tem materiału, 
struktury i 
wła�ciwo�ci 

EK6 

Nie potrafi wskaza�
zale�no�ci pomi�dzy 
technologi� i struktur�
lub wła�ciwo�ciami 
warstwy wierzchniej 

Potrafi wskaza�
technologiczne 
przyczyny zmian 
struktury lub 
wła�ciwo�ci warstwy 
wierzchniej 

Potrafi opisa�
wpływ technologii 
na struktur� i 
wła�ciwo�ci 
warstwy wierzchniej 

Potrafi 
zaproponowa�
modyfikacj�
technologii w celu 
otrzymania zało�onej 
struktury i 
wła�ciwo�ci warstwy 
wierzchniej 

Autor programu: dr in�. Kazimierz Drozd

Adres e-mail: k.drozd@pollub.pl  

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra In�ynierii Materiałowej, WM 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Prof. dr hab. Barbara Surowska, dr hab. Tadeusz Hejwowski, dr in�. Sławomir 
Szewczyk, dr in�. Leszek Gardy�ski, dr in�. Jarosław Bienia�, dr in�. Krzysztof 
Pałka, dr in�. Kazimierz Drozd, mgr in�. Monika Ostapiuk, mgr in�. Patryk 
Jakubczak, mgr in�. Mirosław Szala 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Oprzyrz�dowanie technologiczne Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 7 57-3_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: IV Semestr: 7 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia   

Laboratorium   

Projekt  9 

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z wiedz� dotycz�c� projektowania oprzyrz�dowania technologicznego 

C2 
Przygotowanie studentów do praktycznego wykonania projektu wybranego przyrz�du 
specjalnego do okre�lonej operacji technologicznej 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Student powinien posiada� wiedz� z zakresu podstawowych metod obróbki  

2 Student powinien posiada� wiedz� z zakresu podstaw technologii maszyn 

3 Student powinien posiada� wiedz� z zakresu podstaw konstrukcji maszyn 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Student ma szczegółow� wiedz� w zakresie modelowania i konstruowania prostych maszyn, 
mechanizmów, przyrz�dów i narz�dzi. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 2
Student potrafi formułowa� elementarne zadania projektowe oraz konstruowa� proste 
urz�dzenia mechaniczne, przyrz�dy i narz�dzia. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 3

Ma �wiadomo�� społecznej roli in�yniera mechanika, rozumie potrzeb� formułowania i 
przekazywania, w sposób powszechnie zrozumiały, społecze�stwu informacji dotycz�cych 
osi�gni�� techniki i innych aspektów działalno�ci in�ynierskiej, posiada umiej�tno��
posługiwania si� poj�ciami technicznymi.   

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin

W1 

Wiadomo�ci ogólne o oprzyrz�dowaniu technologicznym. 
Wiadomo�ci wst�pne. Definicje przyrz�du, oprawki, uchwytu. Podział 
uchwytów obróbkowych. Elementy składowe uchwytów obróbkowych. 
Cele stosowania oprzyrz�dowania technologicznego.  

1 

W2 

Ustawienie przedmiotu obrabianego w uchwycie. Rodzaje baz 
obróbkowych. Poj�cia podstawowe dotycz�ce ustawienia, ustalenia, 
podparcia i oparcia przedmiotu obrabianego. Powierzchnie ustalaj�ce 
główne i pomocnicze, powierzchnie podporowe, oporowe i zamocowania.  

1 

 W3 Elementy do ustalania przedmiotów w uchwytach. Cechy 
prawidłowego ustalenia przedmiotu w uchwytach. Rodzaje elementów 

1 



ustalaj�cych.  

W4 

Zamocowanie przedmiotu obrabianego w uchwytach. Wiadomo�ci 
wst�pne. Cechy prawidłowego zamocowania. Kryteria wyboru miejsca 
zamocowania. Klasyfikacja układów zamocowania. Charakterystyka 
zamocowa� sztywnych i elastycznych 

2 

W5 

Ustalanie i zamocowywanie uchwytów na obrabiarkach. Wiadomo�ci 
wst�pne. Ustalenie uchwytu na obrabiarce. Zadania elementów 
ustalaj�cych uchwyt na obrabiarce. Rodzaje elementów ustalaj�cych 
uchwyt na obrabiarce. 

1 

W6 
Elementy ustalaj�ce narz�dzia wzgl�dem uchwytu. Poj�cia 
bezpo�redniego i po�redniego ustalenia narz�dzia wzgl�dem uchwytu. 
Rodzaje elementów ustalaj�cych narz�dzia.  

1 

W7 
Mechanizmy podziałowe. Wiadomo�ci ogólne. Charakterystyka 
mechanizmów podziałowych do podziału liniowego i k�towego. 

1 

W8 

Korpusy uchwytów i przyrz�dów. Funkcje uchwytów. Wymagania 
technologiczne i konstrukcyjne stawiane korpusom. Wybór rodzaju 
korpusów. Klasyfikacja korpusów. Charakterystyka korpusów stalowych, 
�eliwnych, ze stopów metali lekkich, tworzyw polimerowych. 
Charakterystyka korpusów jednolitych, spawanych i składanych.

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – projekt 

Tre�ci programowe Liczba godzin

P1 Zaj�cia wprowadzaj�ce: zasady zaliczenia przedmiotu, przydział 
tematów b�d�cych podstaw� do opracowania projektu uchwytu 
specjalnego dla wybranej operacji, omówienie projektu 

2 

P2 Opracowanie uproszczonego procesu technologicznego dla 
wybranej cz��ci klasy wałek, koło z�bate, d�wignia lub tuleja: dobór 
półfabrykatu, opracowanie planu operacyjnego, opracowanie karty 
operacyjnej operacji oprzyrz�dowanej wraz z doborem narz�dzi 
obróbkowych i pomiarowych oraz parametrami technologicznymi obróbki. 

2 

P3 Analiza ustalenia i mocowania przedmiotu obrabianego w uchwycie 
specjalnym. Dobór elementów ustalaj�cych i mocuj�cych. Wybór 
powierzchni ustalaj�cych i mocuj�cych.

1 

P4 Analiza budowy uchwytów specjalnych. Dobór elementów 
podziałowych, prowadz�cych i ustalaj�cych narz�dzie, ustawiaków 
narz�dzi, elementów ustalaj�cych uchwyt wzgl�dem obrabiarki, 
elementów zł�cznych, elementów ułatwiaj�cych obsług� uchwytu. 

1 

P5 Analiza i opracowanie projektu uchwytu specjalnego dla wybranej 
operacji. Sporz�dzenie rysunku zło�eniowego uchwytu w skali 1:1. 

3 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z wykorzystaniem multimediów 

2 �wiczenia audytoryjne – metoda projektów – projekt praktyczny 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 
Krótkie sprawdziany podczas wykładu w trakcie semestru, których wyniki s� dyskutowane 
w grupach lub indywidualnie.  

F2 
Krótkie sprawdziany ustne dotycz�ce poszczególnych zada� projektowych w trakcie trwania 
semestru. 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Pisemne zaliczenie z zakresu materiału wykładowego (50% oceny ko�cowej). 



P2 Zadanie projektowe, samodzielnie wykonywanego, jako praca domowa (50% ko�cowej oceny). 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

18 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

2 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

4 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

26 

… 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Dobrza�ski T.: Uchwyty obróbkowe – poradnik konstruktora. WNT, Warszawa 1981. 

2 Feld M.: Uchwyty obróbkowe. WNT, Warszawa 2002. 

3 
Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych cz��ci maszyn. WNT, 
Warszawa 2003. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W10 

(++) 
C1 W1÷W12 1 F1, P1 

EK 2 
MBM1A_U17 

(++) 
C2 P1÷P6 2 F2,P2 

EK 3 MBM1A_K06 (+) C1, C2 
W1÷W12 

P1÷P6 
1,2 F1, P1,P2 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Student nie ma 
szczegółowej wiedzy w 
zakresie modelowania 

i konstruowania prostych 
maszyn, mechanizmów, 
przyrz�dów i narz�dzi.

Student ma ogóln�
wiedz� w zakresie 

modelowania 
i konstruowania 

prostych maszyn, 
mechanizmów, 

przyrz�dów i narz�dzi.

Student ma 
szczegółow� wiedz�

w zakresie 
modelowania 

i konstruowania 
prostych maszyn, 

mechanizmów, 
przyrz�dów i narz�dzi, 

któr� poprawnie 
interpretuje 

i wykorzystuje 
podczas 

projektowania 
oprzyrz�dowania 
technologicznego.

Student ma 
szczegółow� wiedz� w 
zakresie modelowania 

i konstruowania 
prostych maszyn, 

mechanizmów, 
przyrz�dów i narz�dzi, 

któr� samodzielnie 
interpretuje 

i wykorzystuje podczas 
projektowania 

oprzyrz�dowania 
technologicznego,  
z jednoczesnym 

uzasadnieniem wyboru 
poszczególnych 



rozwi�za�. 

EK 2 

Student nie potrafi 
formułowa�

elementarnych zada�
projektowych oraz 

konstruowa� prostych 
urz�dze�

mechanicznych, 
przyrz�dów i narz�dzi.

Student potrafi 
formułowa� tylko 

niektóre elementarne 
zadania projektowe 

oraz konstruowa� tylko 
niektóre proste 

urz�dzenia 
mechaniczne, 

przyrz�dy  
i narz�dzia.

Student potrafi nie 
tylko formułowa�  

elementarne zadania 
projektowe  oraz 

konstruowa� proste 
urz�dzenia 

mechaniczne, 
przyrz�dy  

i narz�dzia, ale tak�e 
potrafi 

poprawnie wskaza� te 
zagadnienia, które s�

najbardziej istotne 
podczas 

opracowywania 
konstruowania 

oprzyrz�dowania 
technologicznego.

Student potrafi nie tylko 
formułowa�  

elementarne zadania 
projektowe  oraz 

konstruowa� nie tylko 
proste urz�dzenia 

mechaniczne, 
przyrz�dy  

i narz�dzia, ale tak�e 
potrafi samodzielnie 

analizowa�, 
interpretowa�

i poprawnie wskaza� te 
zagadnienia, które s�

najbardziej istotne 
podczas 

opracowywania 
konstruowania 

oprzyrz�dowania 
technologicznego 
z jednoczesnym 

uzasadnieniem wyboru. 

EK 3 

Student nie ma 
�wiadomo�ci społecznej 
roli in�yniera mechanika, 

nie rozumie potrzeby 
formułowania 

i przekazywania, 
w sposób powszechnie 

zrozumiały, 
społecze�stwu 

informacji dotycz�cych 
osi�gni�� techniki 
i innych aspektów 

działalno�ci 
in�ynierskiej, nie 

posiada umiej�tno�ci 
posługiwania si�

poj�ciami technicznymi. 

Student ma 
�wiadomo��

społecznej roli 
in�yniera mechanika, 

rozumie potrzeby 
formułowania 

i przekazywania, 
w sposób powszechnie 

zrozumiały, 
społecze�stwu 

informacji dotycz�cych 
osi�gni�� techniki 
i innych aspektów 

działalno�ci 
in�ynierskiej, jednak 

nie posiada 
umiej�tno�ci 

posługiwania si�
poj�ciami 

technicznymi.

Student ma 
�wiadomo��

społecznej roli 
in�yniera mechanika, 

rozumie potrzeby 
formułowania 

i przekazywania, 
w sposób 

powszechnie 
zrozumiały, 

społecze�stwu 
informacji 

dotycz�cych osi�gni��
techniki i innych 

aspektów działalno�ci 
in�ynierskiej,  posiada  

umiej�tno��
posługiwania si�

poj�ciami 
technicznymi, które 

samodzielnie 
analizuje oraz 
wykorzystuje.  

Student ma 
�wiadomo�� społecznej 

roli in�yniera 
mechanika, rozumie 

potrzeby formułowania 
i przekazywania, 

w sposób powszechnie 
zrozumiały, 

społecze�stwu 
informacji dotycz�cych 

osi�gni�� techniki 
i innych aspektów 

działalno�ci 
in�ynierskiej,  posiada  

umiej�tno��
posługiwania si�

poj�ciami technicznymi, 
które samodzielnie 
potrafi analizowa�, 
interpretowa� oraz 

efektywnie 
wykorzystywa�.

Autor programu: dr in�. Anna Rudawska 

Adres e-mail: a.rudawska@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Podstaw In�ynierii Produkcji  

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Anna Rudawska, dr in�. Wiesław Wiechecki, prof. dr hab. in�. Józef 
Kuczmaszewski 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
 Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Silniki spalinowe Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 5 58-1_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: I Semestr: 5 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba go-
dzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia  9 

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 5 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów z teori� silników spalinowych, zasadami ich konstruowania, budow� i 
działaniem. 

C2 
Nabycie umiej�tno�ci przeprowadzania oblicze� parametrów procesu roboczego, parametrów 
kinematycznych, dynamicznych oraz wska�ników eksploatacyjnych i ekologicznych. 

 C3 
Opanowanie metodyki bada� silników na stanowiskach laboratoryjnych oraz analizy ich wyni-
ków. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Wiedza z zakresu podstaw konstrukcji maszyn – elementy maszyn, normalia. 

2 Wiedza z zakresu termodynamiki – podstawy termodynamiki, obiegi cieplne, wymiana ciepła. 

3 Wiedza z zakresu metrologii – techniki pomiarowe, analiza wyników, szacunek bł�dów. 

4 Potrafi wykonywa� badania eksperymentalne oraz opracowywa� ich wyniki. 

5 Umie pozyskiwa� informacje z literatury. 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Zna podstawowe zale	no�ci pozwalaj�ce oblicza� główne parametry silnika spalinowego. 

EK 2 Ma wiedz� z zakresu procesów termodynamicznych oraz mechaniki silnika spalinowego. 

EK 3 Zna budow� głównych układów, podzespołów i elementów silników spalinowych. 

EK4 Ma wiedz� z zakresu metod wykonywania bada� silników spalinowych. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK5 Potrafi integrowa� informacje z literatury z wynikami eksperymentu. 

EK6 Umie wykona� obliczenia podstawowych wska�ników pracy silnika i oceni� ich wyniki. 

EK7 Potrafi wykona� podstawowe pomiary dotycz�ce silników spalinowych. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK8 Posiada umiej�tno�� zespołowego wykonania zada� badawczych. 

EK9 Ma �wiadomo�� wpływu silników spalinowych na zdrowie człowieka i �rodowisko naturalne. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin

W1 

Wiadomo�ci ogólne. Omówienie literatury do przedmiotu. Historia 
silników spalinowych. Podział silników cieplnych, zastosowanie, 
osi�gi, charakterystyczne parametry, dwu- i czterosuwowy cykl 
pracy, zapłon iskrowy i samoczynny. Podstawowe wielko�ci i 

1 



oznaczenia. 

W2 

Podstawy termodynamiczne. Pierwsza zasada termodynamiki w 
odniesieniu do czynnika znajduj�cego si� w cylindrze. Składniki 
równania bilansowego energii i ich wyznaczanie. Obliczenia ste-
chiometryczne procesu spalania. Tworzenie mieszaniny paliwowo-
powietrznej. 

1 

W3 

Obiegi cieplne silników spalinowych. Zało	enia obiegów teore-
tycznych. Obiegi teoretyczne: Carnota, Otto, Diesla, Seiligera. 
Obiegi teoretyczne, porównawcze i rzeczywiste. Porównanie 
sprawno�ci teoretycznych. Bilans cieplny silnika.  

1 

W4 

Rzeczywisty wykres indykatorowy i podstawowe wska�niki 
silników. Wykresy indykatorowe otwarte i zamkni�te, silników 
dwu- i czterosuwowych. Parametry indykowane. Sprawno�ci silni-
ka. Wska�niki porównawcze. Kształtowanie charakterystyki napeł-
nienia . 

2 

W5

Podstawy procesu spalania. Spalanie mieszanki homogenicznej 
w silniku o ZI. Spalanie kinetyczne i dyfuzyjne w silnikach o ZS. 
Spalanie jako zespół reakcji ła�cuchowych. Rodzaje komór spala-
nia. Regulacja ilo�ciowa mocy w silniku o ZI i jako�ciowa w silniku 
o ZS. Zapłon i przebieg wywi�zywania ciepła. 

1 

W6
Mechanika układu korbowego. Kinematyka układu korbowo-
tłokowego silnika. Siły gazowe i bezwładno�ci. Rozkład sił w ukła-
dzie korbowo-tłokowym. Wyrównowa	anie silników. 

2 

W7

Wymiana ładunku i rozrz�d. Kołowy wykres faz rozrz�du silnika 
dwu- i czterosuwowego. Podstawy teorii akustycznej. Obliczenia 
przepływów przez zawory. Rodzaje konstrukcyjne zaworów i  
krzywek rozrz�du. Kinematyka układu rozrz�du. 

1 

W8

Paliwa i układy zasilania. Zasilanie ga�nikowe, zasilanie wtry-
skowe benzyn�, zasilanie wtryskowe olejem nap�dowym. Układy 
zasilania gazowego LPG, CNG, LNG. Podstawowe wła�ciwo�ci 
paliw silnikowych. Liczba oktanowa i cetanowa.  

1 

W9

Emisja spalin. Skład spalin przy spalaniu z nadmiarem i niedo-
miarem powietrza. Składniki toksyczne spalin i ich powstawanie. 
Metody pomiarowe emisji spalin. Ograniczanie emisji składników 
toksycznych, normy.

1 

W10
Układy chłodzenia. Klasyfikacja układów chłodzenia. Chłodzenie 
po�rednie i bezpo�rednie. Niedogrzanie i przegrzanie silnika. 
Współczesne układy chłodzenia.  

1 

W11
Układy smarowania. Tarcie w silniku. Straty mechaniczne. Po-
dział systemów olejenia. Współczesne układy smarowania. 

1 

W12
Układy zapłonowe, dolotowe i wylotowe. Klasyfikacja układów. 
Główne elementy struktury. Współczesne rozwi�zania układów 
zapłonowych, dolotowych i wylotowych. 

1 

W13

Doładowanie silników. Podział systemów i parametry doładowa-
nia. Doładowanie mechaniczne, turbodoładowanie, doładowanie 
dwustopniowe, system Comprex, system stałego ci�nienia, system 
pulsacyjny, doładowanie kombinowane. Chłodzenie powietrza 
doładowuj�cego. 

1 

W14
Charakterystyki silników spalinowych. Charakterystyki pr�dko-
�ciowe, obci�	eniowe, regulacyjne, regulatorowe, ogólne, porów-
nawcze. Wska�niki elastyczno�ci silników spalinowych. 

2 

W15 Podstawy projektowania silników. Obliczanie wymiarów głów- 1 



nych. Materiały konstrukcyjne stosowane w silnikach spalinowych.  

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin

�W1 
Zaj�cia wprowadzaj�ce. Omówienie przebiegu �wicze� rachun-
kowych.  

1 

�W2 
Obliczanie parametrów czynnika roboczego w układzie dolo-
towym. Ci�nienie i temperatura w układzie dolotowym, podgrzanie 
czynnika roboczego. Współczynnik napełnienia cylindra. 

1 

�W3 
Obliczanie zapotrzebowania powietrza do spalania i składu 
spalin. Zapotrzebowanie masowe i obj�to�ciowe powietrza do 
spalania. Skład spalin. 

1 

�W4
Obiegi teoretyczne i porównawcze silników spalinowych.
Obieg Otto, Diesla i Sabathe. 

1 

�W5

Ciepło i praca obiegów teoretycznych. Obliczenia przyrostu 
ci�nienia i obj�to�ci w procesie doprowadzania ciepła do obiegu. 
Obliczanie pracy obiegu teoretycznego. Porównanie obiegu teore-
tycznego i rzeczywistego. 
rednie teoretyczne ci�nienie indykowa-
ne. 

1 

�W6

Wska�niki porównawcze silnika. Obliczanie sprawno�ci teore-
tycznej, cieplnej i indykowanej silnika na podstawie obiegu porów-
nawczego. Jednostkowe zu	ycie paliwa, moc i moment jednost-
kowy.  

1 

�W7

Kinematyka i dynamika układu korbowego silnika spalinowe-
go. Obliczanie poło	enia, pr�dko�ci i przyspieszenia tłoka w funk-
cji k�ta obrotu wału korbowego. Obliczanie rozkładu sił działaj�-
cych w układzie korbowym silnika. 

1 

�W8

Obliczenia układu rozrz�du silnika czterosuwowego. Oblicze-
nia geometryczne kanałów dolotowych i wylotowych. Obliczenia 
geometryczne przepływu przez zawory. Równanie ci�gło�ci strugi.
Obliczenia geometryczne krzywek wału rozrz�du. 

1 

�W9
Zaj�cia zaliczeniowe: wystawienie ocen ko�cowych, wpisy do 
indeksu. 

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – laboratoria 

Tre�ci programowe Liczba godzin

L1 
Zaj�cia wprowadzaj�ce. Szkolenie BHP, zasady zaliczenia 
przedmiotu, podział na podgrupy, harmonogram �wicze�. Metody-
ka analizy wyników pomiarów, �ródła bł�dów.  

1 

L2 
Kinematyka układu korbowego i układu rozrz�du. Wykonanie 
charakterystyk kinematycznych na modelu silnika. 

1 

L3 
Charakterystyki pr�dko�ciowe. Wykonanie pomiarów i opraco-
wanie graficzne typowej charakterystyki pr�dko�ciowej. 

1 

L4
Charakterystyki obci��eniowe. Wykonanie pomiarów i opraco-
wanie graficzne typowej charakterystyki obci�	eniowej.

1 

L5
Charakterystyki regulacyjne. Wykonanie pomiarów i opracowa-
nie graficzne charakterystyki składu mieszaniny paliwowo-
powietrznej.

1 

L6
Indykowanie silnika. Indykowanie szybkoobrotowego silnika trak-
cyjnego. Opracowanie graficzne wykresów indykatorowych. 

1 

L7 Badania toksyczno�ci spalin. Wykonanie pomiarów analizato- 1 



rem SESAM FTIR. Opracowanie graficzne wyników. 

L8
Bilans cieplny silnika spalinowego. Wykonanie pomiarów 
składników bilansu zewn�trznego silnika i sporz�dzenie odpo-
wiednich charakterystyk. 

1 

L9
Zaj�cia zaliczeniowe. Odrabianie zaległych �wicze� laboratoryj-
nych, poprawa ocen uzyskanych z kolokwiów wprowadzaj�cych, 
wystawienie ocen ko�cowych, wpisy do indeksu.

1 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�
2 �wiczenia audytoryjne: metoda projektów, rozwi�zywanie zada�
3 �wiczenia laboratoryjne: wykonywanie pomiarów na stanowiskach badawczych 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Kolokwia przed kolejnymi �wiczeniami laboratoryjnymi 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Egzamin składaj�cy si� z cz��ci pisemnej oraz ustnej – wykłady 

P2 Ocena �rednia z kolokwium (zadania) oraz samodzielnej pracy kontrolnej – �wiczenia 

 P3 Ocena �rednia z kolokwiów i sprawozda� z �wicze� laboratoryjnych  

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywno-

�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

36 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie  konsultacji i egzaminu  

4 

Przygotowanie si� do laboratorium 40 

Przygotowanie si� do zaj�� 45 

Suma 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmio-
tu 

5 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
Literatura podstawowa: 

1 
Wajand Jan A., Wajand Jan T.: Tłokowe silniki spalinowe, �rednio- i szybkoobrotowe. WNT, 
Warszawa 2005 

2 Luft S.: Podstawy budowy silników. WKiŁ, Warszawa 2003 

3 Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych. WKiŁ, Warszawa 2006 

4 
Niewczas A. (red.):Laboratorium silników spalinowych. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki 
Lubelskiej, Lublin 1996 

Literatura uzupełniajaca: 

5 Kneba Z., Makowski S.: Zasilanie i sterowanie silników. WKiŁ, Warszawa 2004 

6 
Kozaczewski W.: Konstrukcja grupy tłokowo-cylindrowej silników spalinowych. WKiŁ Warszawa 
2004 

7 
Rokosch U.: Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów. 
WKiŁ, Warszawa 2007 

8 
J�drzejowski J.: Mechanika układów korbowych silników samochodowych. WKiŁ, Warszawa 
1986 

9 Mysłowski J.: Doładowanie silników. WKiŁ, Warszawa 2002 

10 Majerczyk A., Taubert S.: Układy zasilania gazem propan-butan. WKiŁ, Warszawa 2003 

Macierz efektów kształcenia 
Efekt kształ- Odniesienie Cele przed- Tre�ci progra- Narz�dzia Sposób oceny 



cenia danego efektu 
kształcenia do 
efektów zdefi-
niowanych dla 
całego progra-

mu (PEK) 

miotu mowe dydaktyczne 

EK 1 
MBM1A_W01++ 
MBM1A_W02+ 
MBM1A_W03+ 

C1, C2 
W1-9,W14,W15, 
�W1-9,L1- L9 

1  P1, P2 

EK 2 
MBM1A_W16+++ 
MBM1A_W04++ 

C1 W2-W7,�W2-8 1 P1 

EK 3 MBM1A_W24+ C1 W1,W8,W10-13 1,3 F1, P1 

EK 4 
MBM1A_W08++ 
MBM1A_W04+ 

C1,C3 W4,W14 1,3 F1, P1 

EK 5 MBM1A_U01+++ C1,C3 W4,W9,W14,L3-7 1,3 F1, P3 

EK 6 MBM1A_U19+++ C2 �W1-�W9 2 P2 

EK 7 MBM1A_U19+ C3 L1-L9 3 P3 

EK 8 MBM1A_K03++ C3 L1-L9 3 P3 

EK 9 MBM1A_K02+++ C1,C3 W9,L7 1,3 P1, P3 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna podstawowych 
zale�no�ci pomi�dzy pod-
stawowymi parametrami 
silnika 

Zna wybrane zale�no�ci 
pomi�dzy podstawowymi 
parametrami silnika 

Zna podstawowe zale�-
no�ci pomi�dzy podsta-
wowymi parametrami 
silnika i potrafi je zasto-
sowa�

Zna podstawowe zale�no-
�ci pomi�dzy podstawo-
wymi parametrami silnika, 
potrafi je zastosowa� i 
przeprowadzi� analiz�
wyników 

EK 2 
Nie posiada wiedzy z za-
kresu termodynamiki i 
mechaniki silnika 

Zna jedynie podstawowe 
poj�cia z zakresu termo-
dynamiki i mechaniki 
silnika 

Potrafi opisa� procesy 
termodynamiczne i zasa-
dy mechaniki silnika 

Potrafi wyczerpuj�co 
opisa� procesy termody-
namiczne i zasady mecha-
niki silnika 

EK 3 
Nie zna budowy silnika Zna ogóln� struktur�

silnika 
Zna budow� głównych 
układów silnika 

Zna szczegółowo budow�
głównych układów, podze-
społów i elementów silnika 

EK 4 
Nie zna metod bada�
silników 

Zna podstawowe metody 
bada� silników 

Zna ró�norodne metody 
bada� silników 

Zna ró�norodne metody 
bada� silników i sposoby 
ich realizacji 

EK 5 

Nie  potrafi ł�czy� informa-
cji z literatury i eksperymen-
tu 

W stopniu podstawowym 
potrafi integrowa� infor-
macje z literatury i ekspe-
rymentu 

Potrafi integrowa� infor-
macje z literatury i ekspe-
rymentu i prawidłowo je 
analizowa�

Potrafi wyczerpuj�co 
integrowa� informacje z 
literatury i eksperymentu i 
prawidłowo je analizowa�

EK 6 
Nie umie oblicza� wska�ni-
ków pracy silnika 

Potrafi obliczy� wybrane 
wska�niki pracy silnika 

Potrafi obliczy� podsta-
wowe wska�niki pracy 
silnika 

Potrafi obliczy� podstawo-
we wska�niki pracy silnika 
i przeprowadzi� ich analiz�

EK 7 

Nie potrafi wykona� pod-
stawowych pomiarów 
silnika 

Potrafi wykona� wybrane 
pomiary parametrów 
silnika 

Potrafi wykona� podsta-
wowe pomiary  parame-
trów silnika 

Potrafi wykona� pomiary 
ró�norodnych parametrów 
silnika wraz z ich wyczer-
puj�c� analiz�

EK 8 
Nie potrafi współpracowa�
w zespole badawczym 

Bierne zachowanie w 
zespole badawczym 

Czynne zaanga�owanie 
w zespole badawczym 

Wyró�nia si� aktywno�ci�
w zespole badawczym 

EK 9 

Nie rozumie wpływu silni-
ków na zdrowie i �rodowi-
sko naturalne człowieka 

Ma �wiadomo�� wpływu 
silników na zdrowie i 
�rodowisko naturalne 
człowieka lecz nie traktuje 
tego priorytetowo 

Ma pogł�bion� �wiado-
mo�� wpływu silników na 
zdrowie i �rodowisko 
naturalne człowieka 

Ma pełn� �wiadomo��
wpływu silników na zdro-
wie i �rodowisko naturalne 
człowieka i podejmuje 
działania zapobiegawcze. 

Autor programu: dr in�. Piotr Szcz�sny 

Adres e-mail: p.szczesny@pollub.pl 

Jednostka orga-
nizacyjna: 

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Piotr Szcz�sny, dr in�. Paweł Kordos, dr in�. Cezary Sarnowski, mgr in�. 
Rafał Wrona 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Budowa samochodów i ci�gników Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: MBM 1 S 0 5 58-2_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: III Semestr: V 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia  9 

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 5 

Cel przedmiotu
C1 Uzyskanie wiedzy z zakresu budowy samochodów i ci�gników 

C2 
Uzyskanie umiej�tno�ci i kompetencji stosowania wybranych metod obliczeniowych 
poszczególnych podzespołów samochodów i ci�gników 

C3 
Opanowanie metodyki post�powania przy wykonywaniu oblicze� podzespołów 
samochodów i ci�gników. 

C4 
Nabycie umiej�tno�ci praktycznych stanowiskowego badania wła�ciwo�ci podzespołów. i 
do sprawnego posługiwania si� stosowanymi przyrz�dami pomiarowymi. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Posiadanie wiedzy i umiej�tno�ci z matematyki, pozwalaj�ce na rozwi�zywanie problemów 
in�ynierskich 

2 Posiadanie wiedzy z zakresu mechaniki technicznej i teorii ruchu pojazdów. 

3 Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw fizyki i podstaw konstrukcji maszyn. 

4 Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw obsługi programów: MS Excel i Mathcad. 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Zna klasyfikacj� pojazdów samochodowych i ci�gników oraz ich wska�niki techniczno 
ekonomiczne. 

EK 2 Zna rodzaje, konstrukcj� i działanie podzespołów pojazdów samochodowych i ci�gników 

EK 3
Zna podstawy teoretyczne i metody oblicze� wytrzymało�ciowych podzespołów pojazdów 
samochodowych i ci�gników  

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 4 Potrafi wyznaczy	 wymiary konstrukcyjne podzespołów na podstawie oblicze� wytrzymało�ciowych

EK 5 Potrafi wykona	 analiz� własno�ci podzespołów i dobra	 elementy znormalizowane

EK 6 Potrafi wykona	 pomiary parametrów konstrukcyjnych podzespołów pojazdów samochodowych

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 7 Jest odpowiedzialny za rzetelno�	 uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretacj�

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

Klasyfikacja pojazdów samochodowych i ci�gników. 
Ogólna struktura pojazdu samochodowego. 
Wska�niki techniczno-ekonomiczne samochodu i 
kryteria oceny jako�ci pojazdu. 

2 



W2 
Budowa sprz�gieł głównych pojazdów. Sprz�gła 
główne samochodowe i ci�gnikowe, metody doboru, 
obliczanie trwało�ci sprz�gieł. Sprz�gła od�rodkowe. 

2 

W3 

Mechaniczne skrzynki przekładniowe dwu- i 
trójwałkowe. Budowa skrzynek samochodów 
osobowych i ci��arowych - schematy kinematyczne. 
Synchronizacja przeło�e�. 

2 

W4 
Budowa i działanie przekładni planetarnych. 
Obliczanie przeło�e�. Przekładnie bezstopniowe 
CVT. 

2 

W5 
Sprz�gła i przekładnie hydrokinetyczne. Zespoły 
hydromechaniczne pojazdów. Skrzynki 
przekładniowe ci�gników. 

2 

W6 

Budowa wału nap�dowego i przegubów. Kinematyka 
i dynamika przegubu krzy�akowego. Przeguby 
homokinetyczne. Budowa mostu nap�dowego. 
Rodzaje i obliczanie przekładni głównych, 
mechanizmów ró�nicowych i półosi nap�dowych. 
Mi�dzyosiowe mechanizmy ró�nicowe. 

2 

W7 
Zawieszenie pojazdu samochodowego  – 
klasyfikacja, budowa, kinematyka. Obliczanie 
elementów spr��ystych i amortyzatorów. 

2 

W8 
Rodzaje i budowa układów kierowniczych pojazdów. 
Obliczanie układu kierowniczego. 

2 

W9 

Rodzaje, budowa i skuteczno�	 działania układów 
hamulcowych pojazdów. Obliczanie hamulców 
tarczowych i b�bnowych. Układy wspomagaj�ce i 
przeciwpo�lizgowe hamulców. Korektory sił 
hamowania. 

2 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 

Zaj�cia wprowadzaj�ce. Przydział tematów do prac 
obliczeniowych indywidualnych (4 z 7 mo�liwych).
Obliczanie sprz�gła głównego pojazdu 
samochodowego.

1 

�W2 
Obliczanie skrzyni przekładniowej o osiach stałych. 
Schematy skrzy� biegów. Obliczanie przekładni 
planetarnej. 

1 

�W3 
Obliczanie wału nap�dowego. Omówienie zakresu 
oblicze�. Przykłady zada�. 

1 

�W4 
Kolokwium 1. Odbiór i ocena indywidualnych prac 
obliczeniowych. 

1 

�W5 
Obliczanie mostu nap�dowego. Omówienie zakresu 
oblicze�. Przykłady zada�. 

1 

�W6 
Obliczanie zawieszenia samochodu. Omówienie 
zakresu oblicze�. Przykłady zada�. 

1 

�W7 
Obliczanie układu kierowniczego. Omówienie 
zakresu oblicze�. Przykłady zada�. 

1 

�W8 
Obliczanie układu hamulcowego. Obliczanie 
korektora sił hamowania. Przykłady zada�. 

1 

�W9 
Kolokwium 2. Odbiór i ocena indywidualnych prac 
obliczeniowych. 

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 
Zaj�cia wprowadzaj�ce. Omówienie przebiegu zaj�	
laboratoryjnych. Szkolenie BHP. Wyznaczanie 
charakterystyki kinematycznej wału przegubowego. 

1 



L2 
Statyczne badanie opon samochodowych. 
Charakterystyka sztywno�ci opony. Naciski na 
nawierzchni� jezdni. 

2 

L3 
Okre�lenie charakterystyki układu uruchamiaj�cego 
hamulce ze wspomaganiem. Wykres sił hamowania. 

2 

L4 
 Badanie parametrów zawieszenia pojazdu. 
Wyznaczanie napr��e� i sztywno�ci resoru 
piórowego. 

2 

L5 
Próba wybiegu samochodu. Wyznaczenie 
charakterystyki dynamicznej samochodu.  

2 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – projekt 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 

P2 

P… 

Suma godzin:

Narz�dzia dydaktyczne
1 Rzutnik multimedialny

2 Prezentacje multimedialne, zawieraj�ce tre�ci teoretyczne

3 Zestawy zada� opracowanych na poszczególne wykłady

4 Zestawy wzorów prac obliczeniowych opracowanych dla poszczególnych podzespołów pojazdów 

5 Tematy prac obliczeniowych do samodzielnego wykonania przez studentów 

6 Stanowiska dydaktyczne do wykonywania pomiarów podzespołów pojazdów 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Uczestnictwo w zaj�ciach

F2 Oceny czterech prac obliczeniowych, wykonanych samodzielnie przez studenta

F3 Oceny z siedmiu cz�stkowych kolokwiów z tre�ci 	wicze� audytoryjnych

F4 Oceny z wykonanych sprawozda� z laboratorium 

F5 Oceny z kolokwium z tre�ci laboratoriów 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Pozytywne zaliczenie czterech prac obliczeniowych

P2 Pozytywne zaliczenie siedmiu cz�stkowych kolokwiów z tre�ci 	wicze� audytoryjnych

P3 Pozytywne zaliczenie kolokwium z tre�ci laboratoriów i wykonanych sprawozda�

P4 
Zaliczenie egzaminu pisemnego na podstawie uzyskania co najmniej 50% punktów z egzaminu 
pisemnego, warunkiem podej�cia do egzaminu pisemnego jest pozytywne zaliczenie, opisane w P1 i 
P2

P5 
Zaliczenie egzaminu ustnego na podstawie odpowiedzi na trzy pytania teoretyczne, warunkiem 
podej�cia do egzaminu ustnego jest pozytywne zaliczenie, opisane w P4

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

36 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie egzaminu i konsultacji w odniesieniu – 
ł�czna liczba godzin w semestrze] 

4 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

0 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

0 

Wykonanie samodzielnie prac obliczeniowych – 
ł�czna liczba godzin w semestrze

85 

Suma 125 



Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

5 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Ja�kiewicz Z., W�siewski A.: Układy nap�dowe pojazdów samochodowych. Oficyna Wyd. PW, 
Warszawa 2002 

2 Reimpell J., Betzler J.: Podwozia samochodów. WKŁ, Warszawa 2001. 

3 
Prochowski L., �uchowski A.: Samochody ci��arowe i autobusy. Pojazdy samochodowe. WKŁ, 
Warszawa 2006. 

4 
Re�ski A.: Budowa samochodów. Układy hamulcowe, kierownicze i zawieszenia. Warszawa 
1998. 

5 
Micknass W., Popiol R., Sprenger A.: Sprz�gła, skrzynki biegów, wały i półosie nap�dowe. 
WKŁ, Warszawa 2005. 

6 Poradnik in�yniera samochodowego. Elementy i materiały. WKŁ, Warszawa 1990. 

7 Studzi�ski K.: Samochód. Teoria, konstrukcja i obliczanie. WKŁ, Warszawa 1980. 

8 
Ja�kiewicz Z.: Projektowanie układów nap�dowych pojazdów samochodowych. WKŁ, 
Warszawa 1972 

9 Praca zbiorowa pod red. W. Le�niaka: Samochody od A do Z. WKŁ, Warszawa 1978 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych dla 
całego programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób 
oceny 

EK 1 

MBM1A_W24 
(+++) 

MBM1A_W14 
(+++) 

C1 W1 1, 2 F1, P5 

EK 2 

MBM1A_W24 
(+++) 

MBM1A_W14 
(+++) 

C1 W2 – W9 1, 2 F1, P4, P5 

EK 3 

MBM1A_W11 
(+++) 

MBM1A_W05 
(+++) 

C1, C2 W2 – W9 1, 2, 3 F1, F3, P2 

EK 4 

MBM1A_U01 
(+++) 

MBM1A_U09 
(+++) 

MBM1A_U11 
(+++) 

MBM1A_U19 
(+++) 

C2, C3 
W2 – W9, 

�W1 – �W13 
3, 4, 5 

F2, F3, P1, 
P2 

EK 5 

MBM1A_U01 
(+++) 

MBM1A_U11 
(+++) 

MBM1A_U19 
(+++) 

C2, C3 
W2 – W12, 
�W1 – �W9 

3, 4, 5 
F2, F3, P1, 

P2 

EK 6 

MBM1A_U01 
(+++) 

MBM1A_U19 
(+++) 

C4 L1 – L5 6 F4,F5 

EK 7 
MBM1A_K03 

(+++) 
C2, C4 

�W1 – �W9, 
L1 – L5 

4, 5 
F2, F3, P1, 

P2 



MBM1A_K01 
(++) 

MBM1A_K02 
(++) 

MBM1A_K04 
(+++) 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna klasyfikacji 
pojazdów 
samochodowych i 
ci�gników oraz ich 
wska�ników 
techniczno 
ekonomiczne 

Potrafi wymieni	
klasyfikacj�
pojazdów 
samochodowych i 
ci�gników oraz ich 
wska�niki 
techniczno 
ekonomiczne 

Potrafi wymieni	 i 
ogólnie 
scharakteryzowa	
klasyfikacj�
pojazdów 
samochodowych i 
ci�gników oraz ich 
wska�niki 
techniczno 
ekonomiczne 

Potrafi wymieni	 i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa	
klasyfikacj�
pojazdów 
samochodowych i 
ci�gników oraz ich 
wska�niki techniczno 
ekonomiczne 

EK 2 

Nie zna rodzajów, 
konstrukcji i działania 
podzespołów 
pojazdów 
samochodowych i 
ci�gników 

Potrafi wymieni	
rodzaje, konstrukcj�
i działanie 
podzespołów 
pojazdów 
samochodowych i 
ci�gników 

Potrafi wymieni	 i 
ogólnie 
scharakteryzowa	
rodzaje, konstrukcj�
i działanie 
podzespołów 
pojazdów 
samochodowych i 
ci�gników 

Potrafi wymieni	 i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa	
rodzaje, konstrukcj� i 
działanie 
podzespołów 
pojazdów 
samochodowych i 
ci�gników 

EK 3 

Nie zna podstaw 
teoretycznych i metod 
oblicze�
wytrzymało�ciowych 
podzespołów 
pojazdów 
samochodowych i 
ci�gników 

Potrafi wymieni	
podstawy 
teoretyczne i 
metody oblicze�
wytrzymało�ciowych 
podzespołów 
pojazdów 
samochodowych i 
ci�gników 

Potrafi wymieni	 i 
ogólnie 
scharakteryzowa	
podstawy 
teoretyczne i metody 
oblicze�
wytrzymało�ciowych 
podzespołów 
pojazdów 
samochodowych i 
ci�gników 

Potrafi wymieni	 i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa	
podstawy 
teoretyczne i metody 
oblicze�
wytrzymało�ciowych 
podzespołów 
pojazdów 
samochodowych i 
ci�gników 

EK 4 

Nie potrafi wyznaczy	
wymiarów 
konstrukcyjnych 
podzespołów na 
podstawie oblicze�
wytrzymało�ciowych 

Potrafi wyznaczy	
wymiary 
konstrukcyjne 
podzespołów na 
podstawie oblicze�
wytrzymało�ciowych 

Potrafi bezbł�dnie 
wyznaczy	 wymiary 
konstrukcyjne 
podzespołów na 
podstawie oblicze�
wytrzymało�ciowych. 
Potrafi zweryfikowa	
wyniki oblicze� i 
oszacowa	 bł�dy 
oblicze�. 

Potrafi bezbł�dnie 
wyznaczy	 wymiary 
konstrukcyjne 
podzespołów na 
podstawie oblicze�
wytrzymało�ciowych i 
opisa	 obliczenia w 
sposób przejrzysty i 
wyczerpuj�cy. Potrafi 
zweryfikowa	 wyniki 
oblicze�, oszacowa	
bł�dy oblicze� i 
dyskutowa	 na temat 
otrzymanych 
wyników. 

EK 5 

Nie potrafi wykona	
analizy wła�ciwo�ci 
podzespołów i dobra	
elementów 
znormalizowanych 

Potrafi wykona	
analiz� wła�ciwo�ci 
podzespołów i 
dobra	 elementy 
znormalizowane 

Potrafi bezbł�dnie 
wykona	 analiz�
wła�ciwo�ci 
podzespołów i 
dobra	 elementy 
znormalizowane. 

Potrafi bezbł�dnie 
wykona	 analiz�
wła�ciwo�ci 
podzespołów i 
dobra	 elementy 
znormalizowane oraz 



Potrafi zweryfikowa	
wyniki oblicze� i 
oszacowa	 bł�dy 
oblicze�. 

opisa	 obliczenia w 
sposób przejrzysty i 
wyczerpuj�cy. Potrafi 
zweryfikowa	 wyniki 
oblicze�, oszacowa	
bł�dy oblicze� i 
dyskutowa	 na temat 
otrzymanych 
wyników. 

EK 6 

Nie potrafi wykona	
pomiarów 
parametrów 
konstrukcyjnych 
podzespołów 
pojazdów 
samochodowych 

Potrafi wykona	
pomiary parametrów 
konstrukcyjnych 
podzespołów 
pojazdów 
samochodowych 

Potrafi bezbł�dnie 
wykona	 pomiary 
parametrów 
konstrukcyjnych 
podzespołów 
pojazdów 
samochodowych. 
Potrafi zweryfikowa	
wyniki oblicze� i 
oszacowa	 bł�dy 
oblicze�. 

Potrafi bezbł�dnie 
wykona	 pomiary 
parametrów 
konstrukcyjnych 
podzespołów 
pojazdów 
samochodowych i 
opisa	 pomiary w 
sposób przejrzysty i 
wyczerpuj�cy. Potrafi 
zweryfikowa	 wyniki 
pomiarów, 
oszacowa	 bł�dy 
pomiarów i 
dyskutowa	 na temat 
otrzymanych 
wyników. 

EK 7 

Nie wykonuje sam 
swoich prac lub nie 
jest odpowiedzialny 
za rzetelno�	
uzyskanych wyników 
swoich prac i ich 
interpretacj�. 

Samodzielnie 
wykonuje swoje 
prace oraz jest 
odpowiedzialny za 
rzetelno�	
uzyskanych 
wyników swoich 
prac i ich 
interpretacj�. 

Samodzielnie 
wykonuje swoje 
prace oraz jest 
odpowiedzialny za 
rzetelno�	
uzyskanych wyników 
swoich prac i ich 
interpretacj�. Stara 
si� o wygl�d 
estetyczny 
wykonywanych prac 
projektowych. 

Samodzielnie 
wykonuje swoje 
prace oraz jest 
odpowiedzialny za 
rzetelno�	
uzyskanych wyników 
swoich prac i ich 
interpretacj�. 
Stara si� o wygl�d 
estetyczny 
wykonywanych prac 
projektowych. Prace 
projektowe s�
oddawane po 
prawidłowym, nie 
wymagaj�cym korekt 
wykonaniu oblicze�, 
rysunków i ich 
opisów. 

Autor programu: dr in�. Zbigniew Kiernicki

Adres e-mail: z.kiernicki@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Pojazdów Samochodowych

Osoba, osoby 
prowadz�ce: dr in�. Zbigniew Kiernicki, dr hab. in�. Piotr Budzy�ski, dr in�. Jarosław Pytka



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Diagnostyka silnika i osprz�tu Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: MBM 1 N 0 5 58-3_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: 3 Semestr:5 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu

C1 
��Zdobycie wiedzy i umiej�tno�ci z zakresu diagnostyki silnika spalinowego o zapłonie iskrowym i 
samoczynnym. 

C2 Poznanie nowoczesnych urz�dze� do diagnostyki silnika. 

C3 
Umiej�tno�ci posługiwania si� przyrz�dami i narz�dziami do diagnostyki silnika w poje�dzie i na 
stanowiskach diagnostycznych. 

C4 Umiej�tno�� wnioskowania o stanie obiektu na podstawie analizy wyników bada�. 

C5 
Zapoznanie z uwarunkowaniami prawnymi reguluj�cymi kwestie zwi�zane z diagnostyk�
pokładow� zgodn� ze standardami OBD II i EOBD 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Wiedza na temat budowy i zasady działania silników spalinowych o zapłonie iskrowym i 
samoczynnym, jak równie	 budowy ich układu zasilania i sterowania 

2 
Podstawowa wiedza z zakresu budowy testów diagnostycznych, identyfikacji parametrów 
diagnostycznych oraz umiej�tno�� statystycznej analizy danych  

3 
Wiadomo�ci z zakresu budowy i zasady działania układów zasilania i sterowania silników 
spalinowych  

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Ma wiedz� na temat niesprawno�ci typowych elementów silnika spalinowego mog�cych 
powsta� w trakcje jego eksploatacji. 

EK 2
Ma podstawow� wiedz� na temat diagnostyki elektrycznych i elektronicznych elementów 
układu zasilania silników spalinowych. 

EK 3
Ma wiedz� na temat wpływu stanu technicznego elementów silnika i jego osprz�tu na 
toksyczno�� spalin. 

EK 4
Ma wiedz� na temat kierunków rozwoju systemów diagnostyki pokładowej silników 
spalinowych. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 5

Potrafi przygotowa� sprawozdanie z przebiegu bada�, opracowa� wyniki bada�
laboratoryjnych, wyci�gn�� wnioski z przebiegu i wyników bada�. Potrafi pracowa� w zespole 
badawczym w celu realizacji konkretnego zadania, przygotowa� materiały niezb�dne realizacji 
tego zadania. 

EK 6
Potrafi przeprowadzi� analiz� zjawisk towarzysz�cych pracy silnika z wykorzystaniem metod 
analitycznych oraz eksperymentalnych, dokona� analizy wyników bada� z wykorzystaniem 
odpowiednio dobranych narz�dzi. 

W zakresie kompetencji społecznych: 



EK 7
Ma �wiadomo�� wpływu niesprawno�ci silników spalinowych na �rodowisko naturalne i 
bezpiecze�stwo eksploatacji. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

Cele diagnostyki silników. Omówienie 
literatury do przedmiotu. Rodzaje parametrów 
diagnostycznych. Klasyfikacja bada�
diagnostycznych silników spalinowych. 

1 

W2 

Proces roboczy silnika spalinowego w uj�ciu 
diagnostycznym. Zu	ycie eksploatacyjne 
silnika i jego wpływ na sprawno��
wolumetryczn�. Wpływ parametrów 
operacyjnych, regulacyjnych i 
termodynamicznych. Wpływ rodzaju systemu 
spalania, układu zasilania i sterowania silnika. 

1 

W3 

Diagnostyka układu tłokowo-korbowego. 
Systematyka konstrukcyjna. Charakterystyka 
elementów struktury układu. Główne 
niesprawno�ci i ich przyczyny. Parametry 
diagnostyczne. Diagnostyka szczelno�ci 
przestrzeni roboczej silnika (układ TPC). 
Rodzaje metod diagnostycznych. 

1 

W4 

Diagnostyka układu rozrz�du. Systematyka 
konstrukcyjna. Charakterystyka elementów 
struktury układu. Główne niesprawno�ci i ich 
przyczyny. Parametry diagnostyczne. 

1 

W5 

Diagnostyka układu zasilania i wtrysku paliwa 
silnika o ZS. Systematyka konstrukcyjna. 
Charakterystyka elementów struktury układu. 
Główne niesprawno�ci i ich przyczyny. 
Parametry diagnostyczne. 

1 

W6 

Diagnostyka układu zasilania i układu 
zapłonowego silnika o ZI. Systematyka 
konstrukcyjna. Charakterystyka elementów 
struktury układu. Główne niesprawno�ci i ich 
przyczyny. Parametry diagnostyczne. 
Diagnostyka silnikowa i stanowiskowa. 
Diagnostyka układu zapłonowego. 

1 

W7 

Diagnostyka układu smarowania i chłodzenia. 
Systematyka konstrukcyjna. Charakterystyka 
elementów struktury układu. Główne 
niesprawno�ci i ich przyczyny. Parametry 
diagnostyczne.  

1 

W8 

Diagnostyka układu dolotowego, 
doładowuj�cego i wylotowego. Systematyka 
konstrukcyjna. Charakterystyka elementów 
struktury układu. Główne niesprawno�ci i ich 
przyczyny. Parametry diagnostyczne.  

1 

W9 

Pokładowe systemy diagnostyczne. Systemy 
OBD I, OBD II, EOBD, Zakres funkcji 
kontrolnych systemu OBD. Kontrola emisji 
spalin w silnikach z systemem OBD. 
Podstawowe warunki przeprowadzenia 
diagnozy usterek OBD. 

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 



�W1 

�W2 

�W… 

Suma godzin:

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 

Zaj�cia wprowadzaj�ce. Szkolenie BHP, 
zasady zaliczenia przedmiotu, podział na 
podgrupy, harmonogram �wicze�. Zasady i 
metody oceny stanu technicznego silnika. 

1 

L2 

Diagnostyka silnika w poje�dzie. Ocena 
sprawno�ci silnika w poje�dzie bez jego 
demonta	u. Ocena parametrów pracy silnika i 
zu	ycia. 

1 

L3 

Diagnostyka szczelno�ci układu TPC. 
Wykonanie sprawdzenia i regulacji 
parametrów regulacyjnych silnika. Pomiar 
ci�nienia spr�	ania. Diagnostyka z 
wykorzystaniem próbnika ci�nienia spr�	ania, 
próbnika szczelno�ci cylindra, miernika 
przedmuchów spalin. 

2 

L4 

Diagnostyka układu zasilania i zapłonowego. 
Wykonanie charakterystyk wydatku 
wtryskiwaczy silników o ZI i ZS. Badanie 
diagnostyczne stanowiskowe wtryskiwaczy 
Benzyny i oleju nap�dowego oraz pompy 
wtryskowej 

1 

L5 

Diagnostyka układu zasilania LPG. 
Wykonanie charakterystyk wydatku 
wtryskiwaczy, Diagnostyka elementów układu 
zasilania gazem z wykorzystaniem interfejsu 
diagnostycznego 

1 

L6 

Diagnostyka poprzez ocen� składu spalin 
silnika o ZI i ZS Wykonanie bada�
diagnostycznych składu spalin silnika o ZI i ZS 
zgodnie z obowi�zuj�cymi procedurami 
prawnymi. Metodyka i aparatura pomiarowa 
do bada� spalin silnika o ZI i ZS. 

2 

L7 

Zaj�cia zaliczeniowe, Odrabianie zaległych 
�wicze� laboratoryjnych, poprawa ocen 
uzyskanych z kolokwiów, wystawienie ocen 
ko�cowych, wpisy do indeksu. 

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – projekt 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 

P2 

P… 

Suma godzin:

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład: wykład informacyjny z u	yciem prezentacji multimedialnych. 

2 
Laboratorium: metoda praktyczna oparta na obserwacji, pomiarach i analizie, metoda 
aktywizuj�ca zwi�zana z praktycznym działaniem studentów w celu rozwi�zania postawionych 
problemów. Zaj�cia przy stanowiskach laboratoryjnych 

… 

Sposoby oceny



Ocena formuj�ca 

F1 Kolokwia wej�ciowe na zaj�ciach 

F2 Aktywne uczestnictwo w zaj�ciach 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Wykład: ocena z kolokwium na ostatnim wykładzie (wpisywana pod warunkiem zaliczenia 
laboratoriów  

P2 
Laboratorium: wymagana obecno�� na wszystkich zaj�ciach, pozytywna ocena z kolokwiów 
wej�ciowych, oddanie i zaliczenie kompletu sprawozda� z zaj��. 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

18 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

2 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

20 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

10 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa  
1 Kierdorf B.: Diagnostyka silników o zapłonie iskrowym. WKiŁ, Warszawa 1989.  

2 Trzeciak K.: Diagnostyka samochodów osobowych, WKiŁ, Warszawa 2008.

3 Gunter H.: Diagnostyka układów wtryskowych, WKiŁ, Warszawa 2006.

4 
Merkisz J., Mazurek S.: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, WKiŁ, 
Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniaj�ca

1 
Rokosch U.: Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne, WKiŁ, Warszawa 
2007

2 Boche�ski C., Janiszewski T.: Diagnostyka silników wysokopr��nych. WKiŁ, Warszawa 1996. 

3 
Nizi�ski S.: Diagnostyka samochodów osobowych i ci��arowych. Dom Wydawniczy Bellona, 
Warszawa 1999. 

4 Sitek K.: Diagnostyka samochodowa. Wydawnictwo Auto, Warszawa 1999 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W17 

(++) 
C1, C2 

W1, W2, W3, 
W4, W5, W6, 
W7, W8, W9, 
W10, W11, L2 
L3, L4, L5, L6 

1, 2 F1, F2, P1, P2 

EK 2 
MBM1A_W18 

(+) 
C1,C2 

W2, W7, W12, 
W13, L2 L3, 
L4, L5, L6 

1, 2 F1, F2, P1, P2 

EK 3 
MBM1A_W19 

(+) 
C1,C5 

W2, W7, W12, 
W13, L2 L3, 

1, 2 F1, F2, P1, P2 



L4, L5, L6 

EK 4 
MBM1A_W24 

(++) 
C1, C2,  W1, W12,W13 1 P1, F2 

EK 5 

MBM1A_U02 
(++), 

MBM1A_U04 
(+) 

C1, C2, C3, 
C4 

L1, L2 L3, L4, 
L5, L6 

2 F1, F2, P1, P2 

EK 6 
MBM1A_U19 

(++) 
C3, C4,  

L1, L2 L3, L4, 
L5, L6 

2 F1, F2, P1, P2 

EK 7 
MBM1A_K02 

(+) 
C4, C5 W12, W13 1 P1,F2 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie potrafi wymieni�
typowych 
niesprawno�ci 
elementów silnika 
spalinowego 

Potrafi wymieni�
typowe niesprawno�ci 
elementów silnika, ich 
przyczyny i skutki 
wyst�pienia 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
niesprawno�ci 
elementów silnika 
omówi� przyczyny i 
skutki ich wyst�pienia

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
niesprawno�ci 
elementów silnika 
omówi� przyczyny i 
skutki ich wyst�pienia 

EK 2 

Nie potrafi wymieni�
podstawowych 
elementów systemu 
diagnostyki pokładowej 
OBD 

Potrafi wymieni�
podstawowe elementy
systemu diagnostyki 
pokładowej OBD 

Potrafi ogólnie 
scharakteryzowa�
systemy diagnostyki 
pokładowej z 
uwzgl�dnieniem 
elementów 
składowych układu, 
procedur 
diagnostycznych,  

Potrafi wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
systemy diagnostyki 
pokładowej z 
uwzgl�dnieniem 
elementów składowych 
układu, procedur 
diagnostycznych, norm 
dotycz�cych OBD 

EK 3 

Nie potrafi wymieni�
uszkodze� lub zu�ycia 
elementów silnika 
powoduj�cych 
zwi�kszon� emisje 
toksycznych składników 
spalin

Potrafi wymieni�
podstawowe 
uszkodzenia emisyjne 
silnika spalinowego 

Potrafi wymieni�
uszkodzenia emisyjne 
silnika i omówi� ich 
wpływ na �rodowisko 
naturalne 

Potrafi wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
wpływ uszkodze� lub 
zu�ycia elementów 
silnika na toksyczno��
spalin i odnie�� to do 
obowi�zuj�cych norm 
prawnych 

EK 4 

Nie potrafi wymieni�
podstawowych 
systemów diagnostyki 
pokładowej 

Potrafi wymieni�
systemy diagnostyki 
pokładowej 

Potrafi wymieni�
systemy diagnostyki 
pokładowej i 
stacjonarnej 
(przyrz�dowej) 

Potrafi wyczerpuj�co 
omówi� rozwój 
diagnostyki silnika i 
osprz�tu z 
uwzgl�dnieniem 
diagnostyki 
stacjonarnej i 
pokładowej 

EK 5 
Nie potrafi samodzielnie 
opracowa� wyników 
bada� laboratoryjnych 

Potrafi opracowa�
wyniki bada� lecz nie 
potrafi wyci�gn��
samodzielnych 
wniosków z bada�

Potrafi opracowa�
wyniki bada� i 
wyci�gn��
samodzielne wnioski 
z bada�

Potrafi przygotowa�
kompletne 
sprawozdanie 
zawieraj�ce 
opracowanie 
wszystkich 
wymaganych 
elementów  

EK 6 

Nie potrafi dobra�
aparatury badawczej i 
przeprowadzi�
samodzielnie 
eksperymentu 

Student nie potrafi 
dobra� aparatury, lecz 
potrafi wykonywa�
pomiary na obiekcie 
bada�

Student potrafi 
dobra� aparatur�
oraz wykonywa�
pomiary na obiekcie 
bada�

Student potrafi dobra�
aparatur� oraz 
samodzielnie 
wykonywa� pomiary na 
obiekcie bada�

EK 7 Nie potrafi omówi� Potrafi wymieni� Potrafi ogólnie Potrafi wyczerpuj�co 



wpływu uszkodze�
elementów silnika na 
�rodowisko naturalne 

wpływ wybranych 
niesprawno�ci na 
�rodowisko naturalne 

omówi� wpływ 
niesprawno�ci silnika 
na �rodowisko 
naturalne w zakresie 
podstawowym 

omówi� zagadnienie 
wpływu niesprawno�ci 
silnika i jego sprz�tu na 
�rodowisko naturalne 

Autor programu: dr in�. Paweł Kordos 

Adres e-mail: p.kordos@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Instytut Transportu Silników Spalinowych i Ekologii

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Paweł Kordos, dr in�. hab. Jacek Hunicz, dr in�. Dariusz Piernikarski, dr 
in�. Cezary Sarnowski, dr in�. Piotr Ignaciuk, mgr in�. Rafał Wrona, 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: ��������	�
���������	��������	���������������

��������������
Kod ECTS  

Status przedmiotu: ����	��� MBM 1 N 0 5 58-4_0 

J�zyk wykładowy: ���������
������

Rok: 3-ci Semestr: 5

Nazwa specjalno�ci: Dotyczy tylko tych kierunków i tych stopni studiów na których zaplanowano specjalno�ci w 
przypadku przedmiotów obieralnych w ramach bloku obieralnego wpisujemy nazw� bloku 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia  9 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów z podstawowymi poj�ciami stosowanymi w optymalizacji oraz 
prawidłowym formułowaniem zada� optymalizacji. 

C2 
Zapoznanie studentów z teori� i metodami analitycznego rozwi�zywania zada� programowania 
liniowego i nieliniowego, w tym zada� bez ogranicze� jak i z ograniczeniami.  

C3 
Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi numerycznych algorytmów rozwi�zywania 
zada� optymalizacji. 

C4 
Przygotowanie studenta do samodzielnego rozwi�zywania prostych zada�  optymalizacji (np. 
wymiarowanie i dobór przekrojów) wybranych elementów konstrukcyjnych 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Zna i potrafi stosowa� podstawowe prawa mechaniki ogólnej oraz wytrzymało�ci materiałów 

2 Zna podstawy algebry, analizy matematycznej i rachunku ró�niczkowego 

3 Zna podstawowe rodzaje materiałów i ich wła�ciwo�ci 

Efekty kształcenia 
 W zakresie wiedzy student: 

EK 1 Zna i rozró�nia podstawowe typy zada� optymalizacji matematycznej 

EK 2 Zna podstawowe metody i algorytmy rozwi�zywania zada� optymalizacji  

 W zakresie umiej�tno�ci student: 

EK 3
Potrafi sformułowa� zadanie optymalizacji matematycznej w odniesieniu do podstawowych 
elementów i zada� konstrukcyjnych 

EK 4
Potrafi rozwi�za� proste zadanie optymalizacji elementów konstrukcyjnych w oparciu o 
poznane metody analityczne i numeryczne 

EK 5 Potrafi analizowa� i interpretowa� otrzymane wyniki oblicze�
 W zakresie kompetencji społecznych student: 

EK 6 Pracuje samodzielnie rozwi�zuj�c przedstawiony problem 

EK 7 Dyskutuje dobór metody rozwi�zania zagadnienia 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin

W1 
Podstawowe poj�cia optymalizacji. Przykłady zada� optymalizacji, klasyfikacje 
zada� optymalizacji. 

1 

W2 Formułowanie zada� programowania liniowego. Klasyfikacja zada� 1 



programowania liniowego. Metoda graficzna rozwi�zywania zada�
programowania liniowego. 

W3 Algorytm sympleks. Programowanie całkowitoliczbowe 1 

W4 Warunki optymalno�ci 1 

W5 
Zadania programowania nieliniowego – zadanie bez ogranicze� – warunki 
konieczne i wystarczaj�ce; metody rozwi�za� analitycznych 

1 

W6 
Analityczne rozwi�zywanie zadania programowania nieliniowego – metoda 
mno�ników Lagrange'a; 

1 

W7 
Analityczne rozwi�zywanie zadania programowania nieliniowego – zadanie z 
ograniczeniami równo�ciowymi i nierówno�ciowymi – warunki Kuhna-Tuckera 

1 

W8 Nowoczesne metody optymalizacji bezgradientowej 1 

W9 Optymalizacja wielokryterialna 1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin

�W1 
Formułowanie zada� optymalizacji programowania liniowego; rozwi�zywanie 
zada� programowania liniowego metod� graficzn�

1 

�W2 Algorytm sympleks – rozwi�zywanie przykładów 1 
�W3 Algorytm sympleks – rozwi�zywanie przykładów – c.d. 1 
�W4 Formułowanie kryteriów optymalno�ci zadania. Rozwi�zywanie przykładów. 1 

�W5 
Analityczne rozwi�zywanie zada� programowania nieliniowego (zadanie bez 
ogranicze�) 

1 

�W6 
Analityczne rozwi�zywanie zada� programowania nieliniowego – metoda 
mno�ników Lagrange'a 

1 

�W7 
Analityczne rozwi�zywanie zada� programowania nieliniowego – warunki 
Kuhna-Tuckera 

1 

�W8 Optymalizacja wielokryterialna 1 
�W9 Kolokwium II 1 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne

1 
Wykład informacyjny z wykorzystaniem �rodków audiowizualnych. Na zaj�ciach s� omawiane 
tre�ci teoretyczne oraz przykłady zastosowa�. 

2 
�wiczenia: rozwi�zywanie zada� przez studentów pod kontrol� prowadz�cego. Praktyczne 
zastosowanie omawianych tre�ci wykładowych; dyskusja wyników. 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Odpowiedzi ustne – rozwi�zywanie zada� rachunkowych 

F2 Aktywno�� w trakcie zaj��  
F3 Uzyskane oceny z kolokwiów w trakcie �wicze� rachunkowych. 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Ocena ko�cowa przedmiotu to �rednia z ocen uzyskanych z kolokwiów zaliczeniowych oraz 
oceny podsumowuj�cej aktywno�� studenta w czasie �wicze� rachunkowych. 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe–liczba godzin w semestrze] 18 

[Godziny kontaktowe  w formie np. konsultacji  2 

[Przygotowanie si� do laboratorium  0 

[Przygotowanie si� do zaj��  30 

… 

Suma 50 

Suma punktów ECTS dla przedmiotu 2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 



1 
POGORZELSKI W.: Teoria systemów i metody optymalizacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 1999. 

2 
STACHURSKI A., WIERZBICKI A.: Podstawy optymalizacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki War-
szawskiej, Warszawa 2001 

3 
STADNICKI J.: Teoria i praktyka rozwi�zywania zada� optymalizacji z przykładami zastosowa�
technicznych. WNT, Warszawa 2006. 

4 SZYMCZAK Cz.: Elementy teorii projektowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. 

5 RAO S.: Engineering Optimization. Theory and Practice. John Wiley, Chichester 1996. 

6 
ANTONIOU A., LU W.S.: Practical Optimization; Algorithms and Engineering Applications. 
Springer, New York 2007. 

7 
SNYMAN J.: Practical Mathematical Optimization. An Introduction to Basic Optimization Theory –
Classical and New Gradient-Based Algorithms. Springer, New York 2005. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W07+ 
MBM1A_W10+ 

C1 
W1, W9, CW1, 

�W8 
 F1, F2, P1 

EK 2 
MBM1A_W07+ 
MBM1A_W10+�

C2, C3 

W2, W3, W4, 
W5, W7, W8, 

W9, �W1, 
�W2, �W4, 
�W5, �W7, 

�W8 

1,2 F1, F2, P1 

EK 3 
MBM1A_U12+ 
MBM1A_U17+ 
MBM1A_U19+ 

C1 
W1, W2, W4, 

W9, �W1, 
�W8 

1,2 F1, F2, P1 

EK 4 
MBM1A_U12+ 
MBM1A_U17+ 
MBM1A_U19+�

C2, C3 

W2, W3, W4, 
W5, W6, W7, 

W8, W9, �W2, 
�W3, �W4, 
�W5, �W6, 
�W7, �W8 

1,2 F1, F2, P1 

EK 5 MBM1A_U19+ C2, C3, C4 

W2, W4, W7, 
W8, W9, �W2, 
�W3, �W4, 
�W5, �W6, 
�W7, �W8 

1,2 F1, F2, P1 

EK 6 
MBM1A_K04+ 
MBM1A_K05+ 

C4 �W9 2 F3, P1 

EK 7 
MBM1A_K04+ 
MBM1A_K05+ 

C2, C3, C4 

W2, W3, W4, 
W5, W7, W8, 

W9, �W2, 
�W3, �W4, 
�W5, �W6, 
�W7, �W8 

1,2 F1, F2, P1 



Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna i nie potrafi
rozró�ni�
podstawowych typów 
zada� optymalizacji

Potrafi wymieni�
podstawowe typy 
zada� optymalizacji

Potrafi wymieni�
ogólnie i 
scharakteryzowa�
podstawowe typy 
zada� optymalizacji

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
podstawowe typy 
zada� optymalizacji 

EK 2 

Nie zna 
podstawowych metod 
i algorytmów 
rozwi�zywania zada�
optymalizacji 

Zna podstawowe 
metody i algorytmy 
rozwi�zywania 
zada� optymalizacji  

Zna i potrafi omówi�
podstawowe 
metody i algorytmy 
rozwi�zywania 
zada� optymalizacji 

Zna i potrafi 
wyczerpuj�co 
omówi� podstawowe 
metody i algorytmy 
rozwi�zywania zada�
optymalizacji 

EK 3 

Nie umie sformułowa�
zadania optymalizacji 
matematycznej w 
odniesieniu do 
podstawowych 
elementów 
konstrukcyjnych  

Potrafi sformułowa�
zadanie 
optymalizacji 
matematycznej w 
odniesieniu do kilku 
najprostszych  
elementów 
konstrukcyjnych 

Potrafi samodzielnie 
sformułowa�
zadanie 
optymalizacji 
matematycznej w 
odniesieniu do 
podstawowych 
elementów 
konstrukcyjnych 

Potrafi samodzielnie 
sformułowa� i 
skomentowa�
zadanie optymalizacji 
matematycznej w 
odniesieniu do 
podstawowych 
elementów 
konstrukcyjnych 

EK 4 

Nie potrafi 
zastosowa� �adnych 
metod analitycznych i 
numerycznych do 
rozwi�zywania zada�
optymalizacyjnych  

Potrafi stosowa�
niektóre metody 
obliczeniowe do 
rozwi�zywania 
zada�
optymalizacyjnych 

Potrafi stosowa�
metody i algorytmy 
analityczne i 
numeryczne do 
rozwi�zywania 
zada�
optymalizacyjnych 
prostych elementów 
konstrukcyjnych 

Potrafi stosowa�
metody i algorytmy 
optymalizacji do 
rozwi�zywania zada�
optymalizacyjnych 
prostych elementów 
konstrukcyjnych 
Potrafi szczegółowo 
omówi� wyniki 

EK 5 

Nie potrafi analizowa�
i interpretowa�
otrzymanych wyników 
oblicze�

Potrafi 
zinterpretowa�
niektóre z 
otrzymanych 
wyników oblicze�

Potrafi analizowa� i 
interpretowa�
otrzymane wyniki 
oblicze�

Potrafi wyczerpuj�co 
analizowa� i 
interpretowa�
otrzymane wyniki 
oblicze�

EK 6 

Nie potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu 

Potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu po 
ukierunkowaniu 
przez prowadz�cego 

Potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu 

Potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu i klasy 
zagadnie�
podobnych stosuj�c 
ró�ne metody 
rozwi�za�

EK 7 

Nie potrafi dobra�
�adnej metody 
rozwi�zania do 
przedło�onego 
zagadnienia 
optymalizacji 

Potrafi dobra�
metod� rozwi�zania 
przedło�onego 
zagadnienia 
optymalizacji 

Potrafi dobra� i 
uzasadni� wybór 
metody rozwi�zania 
przedło�onego 
zagadnienia 

Wyczerpuj�co 
dyskutuje dobór 
metody rozwi�zania 
przedło�onego  
zagadnienia 

Autor programu: Dr in�. Jarosław Latalski 

Adres e-mail: j.latalski@pollub.pl

Jednostka 
prowadz�ca: 

Katedra Mechaniki Stosowanej 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Jarosław Latalski  



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Diagnostyka pojazdów Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: MBM 1 S 0 6 59-1a_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: III Semestr: VI 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu
C1 Uzyskanie wiedzy z zakresu diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych. 

C2 
Nabycie umiej�tno�ci praktycznych przydatnych do wykonywania pomiarów 
diagnostycznych pojazdów samochodowych.  

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Posiadanie wiedzy i umiej�tno�ci z matematyki, pozwalaj�ce na rozwi�zywanie problemów 
in�ynierskich 

2 Posiadanie wiedzy z zakresu mechaniki technicznej i teorii ruchu pojazdów. 

3 Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw fizyki i podstaw konstrukcji maszyn. 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Zna podstawy teoretyczne, klasyfikacj� i metody badania diagnostycznego pojazdu 

EK 2 Zna podstawy teoretyczne i metodyk� diagnozowania ogólnego pojazdu samochodowego  

EK 3
Zna podstawy teoretyczne i metodyk� diagnozowania układów pojazdów samochodowych – 
jezdny, zawieszenie, hamulcowy i kierowniczy.  

EK4 Zna urz�dzenia diagnostyczne i kryteria oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych  

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 5 Potrafi wykona� pomiary parametrów diagnostycznych pojazdów samochodowych

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 6 Jest odpowiedzialny za rzetelno�� uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretacj�

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

Diagnostyka pojazdów samochodowych w uj�ciu 
systemowym. Pojazd jako obiekt diagnostyki 
technicznej. Metody i metodyka badania 
diagnostycznego pojazdu. 

1 

W2 
Diagnostyka układu nap�dowego pojazdu. 
Hamownie podwoziowe. 

1 

W3 
Diagnostyka układu zawieszenia pojazdu. 
Diagnostyka amortyzatorów. 

1 

W4 
Diagnostyka układów kierowniczych. Kontrola 
ustawienia kół jezdnych. 

1 



W5 
Diagnostyka kół jezdnych i opon. Uszkodzenia opon i 
obr�czy kół. Wywa�anie kół. 

1 

W6 
Diagnostyka układu hamulcowego pojazdu. 
Diagnozowanie serwa hamulców i układów ABS. 

1 

W7 
Diagnostyka układów wspomagania jazdy i 
bezpiecze�stwa pojazdu. Diagnozowanie układów 
ESP, ASR, itp. 

1 

W8 
Diagnostyka ci�gników, samochodów ci��arowych i 
specjalnych. Zasady diagnozowania pojazdów 
ci��arowych, specjalnych i ci�gników. 

1 

W9 
Samodiagnostyka pojazdu. Systemy OBD. Linie 
diagnostyczne. Procedury diagnostyczne. 

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 

�W2 

�W3 

Suma godzin:

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 

Zaj�cia wprowadzaj�ce. Omówienie przebiegu zaj��
laboratoryjnych. Szkolenie BHP. 

Diagnozowanie układu nap�dowego. Diagnozowanie 
podzespołów układu nap�dowego pojazdu. 

2 

L2 
Linia diagnostyczna. Kompleksowa diagnostyka 
sprawno�ci pojazdu. 

1 

L3 
Diagnozowanie układu kierowniczego. 
Stanowiskowe diagnozowanie układu kierowniczego 
pojazdu.  

2 

L4 
Diagnozowanie układu hamulcowego i kół jezdnych. 
Stanowiskowe diagnozowanie układu hamulcowego 
pojazdu. Diagnozowanie kół jezdnych i opon 

2 

L5 
Diagnozowanie układu zawieszenia pojazdu. 
Diagnozowanie amortyzatorów. Diagnozowanie 
elementów spr��ystych. 

2 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – projekt 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 

P2 

P… 

Suma godzin:

Narz�dzia dydaktyczne
1 Rzutnik multimedialny

2 Prezentacje multimedialne, zawieraj�ce tre�ci teoretyczne

3 Zestawy zada� opracowanych na poszczególne wykłady

4 Stanowiska dydaktyczne do wykonywania pomiarów diagnostycznych pojazdów 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Uczestnictwo w zaj�ciach



F2 Oceny z wykonanych sprawozda� z laboratorium

F3 Oceny z kolokwium z tre�ci laboratoriów 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Pozytywne zaliczenie wykonanych sprawozda�
P2 Pozytywne zaliczenie kolokwium z tre�ci laboratoriów

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

18 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie egzaminu i konsultacji w odniesieniu – 
ł�czna liczba godzin w semestrze] 

2 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

0 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

0 

Wykonanie samodzielnie sprawozda� – ł�czna 
liczba godzin w semestrze

30 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Boche�ski C.: Badania kontrolne samochodów. WKŁ, Warszawa 2000. 

2 
Hebda M., Nizi�ski S., Pelc H.: Podstawy diagnostyki pojazdów mechanicznych. WKŁ, 
Warszawa 1984.

3 
Nizi�ski S.: Diagnostyka samochodów osobowych i ci��arowych. Dom Wyd. Bellona, Warszawa 
1999. 

4 Orzełowski S.: Eksperymentalne badania samochodów i ich zespołów. WNT, Warszawa 1995.

5 Trzeciak K.: Diagnostyka samochodów osobowych. WKŁ, Warszawa 1996.

6 
Piekarski W., Krasowski E., Kiernicki Z.: Diagnostyka pojazdów rolniczych. Wyd. AR, Lublin 
1988. 

7 Goł�biowski S., Stanisławski J.: Badania kontrolne samochodów. WKŁ, Warszawa 1982. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych dla 
całego programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób 
oceny 

EK 1 

MBM1A_W17 
(+++) 

MBM1A_W08 
(+++) 

MBM1A_W22 
(++) 

C1 W1 1, 2 F1, F2, P1 

EK 2 

MBM1A_W17 
(+++) 

MBM1A_W08 
(+++) 

MBM1A_W22 
(++) 

C1 W2 – W9 1, 2 F1, F2, P1 

EK 3 
MBM1A_W17 

(+++) 
C1 W2 – W9 1, 2, 3 F1, F2, P1 



MBM1A_W08 
(+++) 

MBM1A_W22 
(++) 

EK 4 

MBM1A_W17 
(+++) 

MBM1A_W08 
(+++) 

MBM1A_W22 
(++) 

C1 W2 – W9 1, 2, 3 F1, F2, P1 

EK 5 

MBM1A_U25 
(+++) 

MBM1A_U19 
(+++) 

MBM1A_U18 
(+++) 

C2 L1 – L5 1, 2, 4 F3, F4,P2 

EK6 

MBM1A_K03 
(+++) 

MBM1A_K01 
(++) 

MBM1A_K02 
(++) 

MBM1A_K04 
(+++) 

C2 L1 – L5 4 F3, F4, P2 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna podstaw 
teoretycznych, 
klasyfikacji i metod 
badania 
diagnostycznego 
pojazdu 

Potrafi wymieni�
podstawy 
teoretyczne, 
klasyfikacj� i metody 
badania 
diagnostycznego 
pojazdu 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
podstawy 
teoretyczne, 
klasyfikacj� i 
metody badania 
diagnostycznego 
pojazdu 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
podstawy 
teoretyczne, 
klasyfikacj� i metody 
badania 
diagnostycznego 
pojazdu 

EK 2 

Nie zna podstaw 
teoretycznych i 
metodyki 
diagnozowania 
ogólnego pojazdu 
samochodowego 

Potrafi wymieni�
podstawy 
teoretyczne i 
metodyk�
diagnozowania 
ogólnego pojazdu 
samochodowego 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
podstawy 
teoretyczne i 
metodyk�
diagnozowania 
ogólnego pojazdu 
samochodowego 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
podstawy 
teoretyczne i 
metodyk�
diagnozowania 
ogólnego pojazdu 
samochodowego 

EK 3 

Nie zna podstaw 
teoretycznych i 
metodyki 
diagnozowania 
układów pojazdów 
samochodowych – 
jezdny, zawieszenie, 
hamulcowy i 
kierowniczy. 

Potrafi wymieni�
podstawy 
teoretyczne i 
metodyk�
diagnozowania 
układów pojazdów 
samochodowych – 
jezdny, zawieszenie, 
hamulcowy i 
kierowniczy. 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
podstawy 
teoretyczne i 
metodyk�
diagnozowania 
układów pojazdów 
samochodowych – 
jezdny, 
zawieszenie, 
hamulcowy i 
kierowniczy. 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
podstawy 
teoretyczne i 
metodyk�
diagnozowania 
układów pojazdów 
samochodowych – 
jezdny, zawieszenie, 
hamulcowy i 
kierowniczy. 

EK4 
Nie zna urz�dze�
diagnostycznych i 

Potrafi wymieni�
urz�dzenia 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 



kryteriów oceny stanu 
technicznego 
pojazdów 
samochodowych 

diagnostyczne i 
kryteria oceny stanu 
technicznego 
pojazdów 
samochodowych 

scharakteryzowa�
urz�dzenia 
diagnostyczne i 
kryteria oceny stanu 
technicznego 
pojazdów 
samochodowych 

scharakteryzowa�
urz�dzenia 
diagnostyczne i 
kryteria oceny stanu 
technicznego 
pojazdów 
samochodowych 

EK 5 

Nie potrafi wykona�
pomiarów parametrów 
diagnostycznych 
pojazdów 
samochodowych 

Potrafi wykona�
pomiary parametrów 
diagnostycznych 
pojazdów 
samochodowych 

Potrafi bezbł�dnie 
wykona� pomiary 
parametrów 
diagnostycznych 
pojazdów 
samochodowych. 
Potrafi zweryfikowa�
wyniki oblicze� i 
oszacowa� bł�dy 
oblicze�. 

Potrafi bezbł�dnie 
wykona� pomiary 
parametrów 
diagnostycznych 
pojazdów 
samochodowych i 
opisa� pomiary w 
sposób przejrzysty i 
wyczerpuj�cy. Potrafi 
zweryfikowa� wyniki 
pomiarów, oszacowa�
bł�dy pomiarów i 
dyskutowa� na temat 
otrzymanych wyników. 

EK 6 

Nie wykonuje sam 
swoich prac lub nie 
jest odpowiedzialny 
za rzetelno��
uzyskanych wyników 
swoich prac i ich 
interpretacj�. 

Samodzielnie 
wykonuje swoje 
prace oraz jest 
odpowiedzialny za 
rzetelno��
uzyskanych 
wyników swoich 
prac i ich 
interpretacj�. 

Samodzielnie 
wykonuje swoje 
prace oraz jest 
odpowiedzialny za 
rzetelno��
uzyskanych 
wyników swoich 
prac i ich 
interpretacj�. Stara 
si� o wygl�d 
estetyczny 
wykonywanych prac 
projektowych. 

Samodzielnie 
wykonuje swoje 
prace oraz jest 
odpowiedzialny za 
rzetelno��
uzyskanych wyników 
swoich prac i ich 
interpretacj�. 
Stara si� o wygl�d 
estetyczny 
wykonywanych prac 
projektowych. Prace 
projektowe s�
oddawane po 
prawidłowym, nie 
wymagaj�cym korekt 
wykonaniu oblicze�, 
rysunków i ich 
opisów. 

Autor programu: dr in�. Zbigniew Kiernicki

Adres e-mail: z.kiernicki@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Pojazdów Samochodowych

Osoba, osoby 
prowadz�ce: dr in�. Zbigniew Kiernicki



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Elektrotechnika samochodowa Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obieralny MBM 1 S 0 6 59-1b_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: 3 Semestr: 6 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu
C1 Poznanie podstawowych układów elektrycznych w pojazdach samochodowych 

C2 Zapoznanie si� z budow� i działaniem �ródeł energii 

 C3 Poznanie metod przetwarzania energii elektrycznej w inne formy energii 

C4 Zapoznanie si� z budow� i zasad� działania elementów, urz�dze� i maszyn elektrycznych 

C5 
Poznanie metod i przyrz�dów stosowanych w pomiarach wielko�ci elektrycznych i 
nieelektrycznych 

C6 Poznanie tendencji rozwojowych w elektrotechnice samochodowej 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Student zna podstawowe prawa elektrotechniki oraz budow� i zasad� działania maszyn i 
urz�dze� elektrycznych 

2 
Student posiada umiej�tno�� ł�czenia układów elektrycznych i przeprowadzania 
podstawowych pomiarów wielko�ci elektrycznych 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Zna definicje, symbole i jednostki podstawowych wielko�ci elektrycznych oraz zwi�zki 
matematyczne mi�dzy nimi 

EK 2
Zna sposoby uzyskiwania energii elektrycznej i jej przetwarzania w energie u	yteczne w 
pojazdach samochodowych  

EK 3
Rozró	nia zjawiska wyst�puj�ce przy przepływie pr�du stałego i zmiennego w układach 
zapłonowych pojazdów samochodowych 

EK 4
Zna nazwy, budow� i funkcje elementów, z których zbudowane s� powszechnie stosowane 
urz�dzenia i maszyny elektryczne pojazdów samochodowych

EK 5
Posiada podstawow� wiedz� na temat przetwarzania nieelektrycznych wielko�ci fizycznych w 
sygnały elektryczne  

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 6
Na podstawie obserwacji do�wiadczenia lub schematu elektrycznego potrafi opisa� słownie i 
matematycznie podstawowe obwody elektryczne pojazdów samochodowych 

EK 7
Rozró	nia rodzaje elementów elektrycznych według ró	nych kryteriów i umie rozpozna�
symbole podstawowych elementów elektrycznych i elektronicznych na schematach 

EK 8
Potrafi wykona� pomiar podstawowych wielko�ci elektrycznych za pomoc� mierników w 
instalacjach elektrycznych pojazdów samochodowych 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK9 Potrafi oceni� ró	ne metody przetwarzania energii w technice według kryterium oddziaływania 



na �rodowisko naturalne 

EK10
Ma �wiadomo�� niebezpiecze�stw zwi�zanych z pojazdami samochodowymi, potrafi 
przestrzega� zasad bezpiecze�stwa podczas ich u	ytkowania  

EK11
Ma �wiadomo�� znaczenia oszcz�dno�ci zu	ycia paliwa i energii elektrycznej oraz  
zwi�kszania sprawno�ci urz�dze� w pojazdach samochodowych 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Rys historyczny. Wiadomo�ci wst�pne i 
ogólne. Literatura. 
Podstawowe układy elektryczne w pojazdach 
samochodowych 

1 

W2 Budowa i zasada działania akumulatorów 1 

 W3 
Budowa i zasada działania alternatorów 
Budowa i zasada działania regulatorów 
napi�cia 

1 

W4 Budowa i zasada działania rozruszników 1 

W5 
Budowa i zasada działania układów 
zapłonowych 

1 

W6 Układ o�wietlenia 1 

W7 Aparatura kontrolno pomiarowa 
Wyposa	enie dodatkowe 

1 

W8 Osprz�t instalacyjny 
 Schematy elektryczne 

1 

W9 Diagnostyka układów elektrycznych 1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 

�W2 

�W… 

Suma godzin:

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 Badanie akumulatora 1 

L2 
Badanie alternatora 
Badanie regulatora 

1 

L3 Badanie rozrusznika 1 

L4 Badanie układów zapłonowych 1 

L5 Badanie układu wtryskowego 1 

L6 Badanie układu o�wietlenia 1 

L7 Badanie aparatury kontrolno pomiarowej 
Badanie wyposa	enia dodatkowego 

1 

L8 
Badanie instalacji elektrycznej 
Badanie osprz�tu elektrycznego 

1 

L9 Diagnozowanie układów elektrycznych 1 

Suma godzin: 15 

Forma zaj�� – projekt 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 

P2 

P… 

Suma godzin:

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�
2 Ł�czenie obwodów elektrycznych na podstawie schematu i bez schematu 



3 Wykonywanie pomiarów wielko�ci elektrycznych i nieelektrycznych ró	nymi przyrz�dami 

4 
Ogl�dziny elementów elektrycznych i elektronicznych oraz urz�dze� i maszyn elektrycznych 
pod k�tem poznania budowy i funkcji oraz uszkodze� i stopnia zu	ycia eksploatacyjnego 

5 
Dyskusja przed wykonaniem �wiczenia laboratoryjnego (omówienie programu bada�, 
wyja�nienie zjawisk fizycznych i ustalenie strategii wykonania �wiczenia) 

6 
Dyskusja po wykonaniu �wiczenia laboratoryjnego (analiza przeprowadzonych do�wiadcze�, 
popełnionych bł�dów oraz propozycje zmian w metodyce wykonania bada�) 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Ocena z kolokwium cz��ciowego na zaj�ciach wykładowych 

F2 
Ocena z wykonanej prezentacji multimedialnej dotycz�cej tematyki zwi�zanej z zaj�ciami 
wykładowymi 

 F3 
Ocena z odpowiedzi ustnej lub pisemnej uzyskana podczas zaj�� laboratoryjnych (w przypadku 
niewielkiej cz��ci materiału odpowied� mo	e by� oceniona jako „zaliczenie” lub „brak 
zaliczenia”) 

F4 Ocena ze sprawozdania wykonanego z �wiczenia laboratoryjnego 

F5 Ocena z wykonanej pracy praktycznej zgodnej z tematyk� �wicze� laboratoryjnych 

F6 Ocena w formie znaków „+” i „-” za aktywno�� na zaj�ciach laboratoryjnych 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Zaliczenie wykładu na ocen� na podstawie kolokwium ko�cowego i cz��ciowego oraz 
wykonanej prezentacji multimedialnej 

P2 
Zaliczenie laboratorium na ocen� na podstawie osi�gni�� cz��ciowych wymienionych w 
punktach F3-F6 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

18 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

2 

[Przygotowanie si� do kolokwium wykładowego – 
ł�czna liczba godzin w semestrze] 

3 

[Przygotowanie prezentacji multimedialnej – 
ł�czna liczba godzin w semestrze] 

2 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

3 

[Wykonanie sprawozda� z �wicze�
laboratoryjnych – ł�czna liczba godzin w 
semestrze] 

4 

[Wykonanie pracy praktycznej – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

3 

[Zapoznanie si� z literatur� – ł�czna liczba godzin 
w semestrze] 

4 

Suma 39 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
(A1) Dziubi�ski M . ,Ocioszy�ski J. ,Walusiak S. ,Elektrotechnika i Elektronika Samochodowa 
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1999 

2 
(A1) Herner A . ,Riechl H. J. Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, 
Wydawnictwo Komunikacji i Ł�czno�ci ,Warszawa 2009  

3 (A1) Bosch ,Materiały szkoleniowe  Wydawnictwo Komunikacji i Ł�czno�ci ,Warszawa 2009 

4 
(A2)Dziubi�ski M .,Laboratorium elektrotechniki i elektroniki samochodowej, Wydawnictwo 
Politechniki Lubelskiej, Lublin 1996 



5 (A2) Instrukcje do �wicze� laboratoryjnych 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W02 

(++) 
[C1] [W1,  L1, L2] [1, 5] 

[F1, F3, P1, 
P2] 

EK 2 
MBM1A_W03

(++) 
[C3, C4] 

[W7,  W8, W9, 
L4, L5, L6, L7] 

[1, 5, 6] 
[F1, F3, F4 

P1, P2] 

EK 3 
MBM1A_W02 

(+) 
[C5] 

[W5, W6, W9, 
W10, L1, L2, 
L3, L5, L6] 

[1, 5, 6] 
[F1, F3, F4 

P1, P2] 

EK 4 
MBM1A_W04

(++) [C6] 
[W7, W8, L4, 

L5, L6] 
[1, 4] 

[F1, F2,F3, F4, 
F5, P1, P2] 

EK 5 
MBM1A_W08

(++)  
[C7] [ L8, L9] [1, 4] 

[F1, F2,F3, F4, 
F5, P1, P2] 

EK 6 
MBM1A_U01 

(++)  
[C8] [W6, L3, L8] [1, 3, 4, 5, 6] 

[F1, F2,F3, F4, 
F5, P1, P2] 

EK7 
MBM1A_U10 

(++)   
[C2] 

[W2, W3, W4, 
L1, L2, L4, L5] 

[1, 3, 5, 6] 
[F1, F3, F4, 

P1, P2] 

EK 8 
MBM1A_U18

(++)   
[C6, C7] 

[W3, W4, L1, 
L2, L8, L9] 

[1, 2, 4] 
[F1, F3, F6, 

P1, P2] 

EK 9 
MBM1A_K02

(+++)   
[C8] [W6, L1, L2] [1, 3] [F6, P2] 

EK 10 
MBM1A_K03

(+++)
[C3, C4] [W1, W8] [1] [F2, P1] 

EK 11 
MBM1A_K05

(+++)
[C5] [ L7] [1, 3, 5, 6] [F5, P1, P2] 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna definicji, 
symboli i jednostek 
podstawowych 
wielko�ci 
elektrycznych oraz 
zwi�zków 
matematycznych 
mi�dzy nimi 

Zna symbole i 
jednostki 
podstawowych 
wielko�ci 
elektrycznych, ale 
potrafi zdefiniowa� i 
opisa� wzorami tylko 
niektóre z nich  

Zna symbole i 
jednostki 
podstawowych 
wielko�ci 
elektrycznych, 
potrafi zdefiniowa� i 
opisa� wzorami 
wi�kszo�� z nich 

Zna definicje, 
symbole i jednostki 
podstawowych 
wielko�ci 
elektrycznych, potrafi 
opisa� wzorami te 
wielko�ci oraz poda�
zwi�zki 
matematyczne 
mi�dzy nimi 

EK 2 

Nie zna sposobów 
uzyskiwania energii 
elektrycznej i jej 
przetwarzania w 
energie u	yteczne 

Zna ogólnie sposoby 
uzyskiwania energii 
elektrycznej i jej 
przetwarzania w 
energie u	yteczne  

Zna ró	ne sposoby 
uzyskiwania energii 
elektrycznej i jej 
przetwarzania w 
energie u	yteczne, 
nie potrafi 
wyczerpuj�co 
opisa� stosowanych 
w tym celu 
technologii 

Zna ró	ne sposoby 
uzyskiwania energii 
elektrycznej i jej 
przetwarzania w 
energie u	yteczne 
oraz potrafi opisa�
stosowane w tym celu 
technologie 

EK 3 Nie rozró	nia zjawisk Rozró	nia ogólnie Rozró	nia zjawiska Rozró	nia zjawiska 



wyst�puj�cych przy 
przepływie pr�du 
stałego i zmiennego w 
układach 
zapłonowych 

zjawiska 
charakterystyczne dla 
przepływu pr�du 
stałego i zmiennego w 
układach 
zapłonowych 

wyst�puj�ce przy 
przepływie pr�du 
stałego i zmiennego 
oraz klasyfikuje pod 
tym wzgl�dem 
wielko�ci i elementy 
elektryczne 

wyst�puj�ce przy 
przepływie pr�du 
stałego i zmiennego, 
potrafi opisa� je 
słownie i 
matematycznie 

EK 4 

Nie zna prawidłowych 
nazw oraz budowy i 
funkcji elementów, z 
których zbudowane 
s� powszechnie 
stosowane 
urz�dzenia i maszyny 
elektryczne pojazdów 
samochodowych 

Zna nazwy, budow� i 
funkcje 
podstawowych 
elementów, z których 
zbudowane s�
powszechnie 
stosowane 
urz�dzenia i maszyny 
elektryczne pojazdów 
samochodowych 

Zna nazwy, budow�
i funkcje wielu 
elementów, z 
których zbudowane 
s� powszechnie 
stosowane 
urz�dzenia i 
maszyny 
elektryczne 
pojazdów 
samochodowych 

Zna nazwy, budow� i 
funkcje wielu 
elementów, z których 
zbudowane s�
powszechnie 
stosowane 
urz�dzenia i maszyny 
elektryczne; na tej 
podstawie potrafi 
opisa� zasad�
działania urz�dze� i 
maszyn pojazdów 
samochodowych 

EK 5 

Nie zna nazw, 
budowy i wła�ciwo�ci 
elementów 
stosowanych w 
analogowych i 
cyfrowych układach 
elektronicznych 
pojazdów 
samochodowych 

Zna nazwy, budow� i 
wła�ciwo�ci 
podstawowych 
elementów 
stosowanych w 
analogowych i 
cyfrowych układach 
elektronicznych 
pojazdów 
samochodowych 

Zna nazwy, budow�
i wła�ciwo�ci wielu 
elementów 
stosowanych w 
analogowych i 
cyfrowych układach 
elektronicznych 
pojazdów 
samochodowych 

Zna nazwy, budow� i 
wła�ciwo�ci wielu 
elementów 
stosowanych w 
analogowych i 
cyfrowych układach 
elektronicznych; na tej 
podstawie potrafi 
analizowa� prac�
układów 
elektronicznych 
pojazdów 
samochodowych 

EK 6 

Nie potrafi opisa�
podstawowych 
elementów obwodów 
elektrycznych za 
pomoc� definicji i 
zale	no�ci 
matematycznych 

Potrafi opisa�
podstawowych 
elementów obwodów 
elektrycznych za 
pomoc� definicji i 
zale	no�ci 
matematycznych 

Potrafi opisa�
podstawowe 
elementy obwodów 
za pomoc� definicji i 
zale	no�ci 
matematycznych 
oraz zastosowa� je 
do konkretnego 
praktycznego 
przypadku 

Na podstawie 
obserwacji 
do�wiadczenia lub 
schematu 
elektrycznego potrafi 
opisa� słownie i 
matematycznie 
elementy obwodów 
elektrycznych  

EK 7 

Nie rozró	nia 
rodzajów elementów 
elektrycznych według 
ró	nych kryteriów i nie 
umie rozpozna�
symboli 
podstawowych 
elementów 
elektrycznych i 
elektronicznych na 
schematach 

Potrafi rozró	ni�
podstawowe elementy 
elektryczne i 
elektroniczne według 
kilku kryteriów; zna 
ich symbole 

Potrafi rozró	ni� i 
scharakteryzowa�
elementy 
elektryczne i 
elektroniczne 
według ró	nych 
kryteriów; zna ich 
symbole 

Rozró	nia rodzaje 
elementów 
elektrycznych według 
ró	nych kryteriów i 
umie je rozpozna� w 
praktyce oraz na 
schematach 
elektrycznych 

EK 8 

Nie potrafi wykona�
pomiaru 
podstawowych 
wielko�ci 
elektrycznych za 
pomoc� mierników 

Potrafi wykona�
pomiar podstawowych 
wielko�ci 
elektrycznych za 
pomoc� mierników 
elektromechanicznych 

Potrafi doł�czy�
odpowiednio 
mierniki 
elektromechaniczne 
i elektroniczne do 
układu 

Potrafi wybra�
odpowiedni rodzaj 
mierników, wł�czy� je 
odpowiednio do 
układu elektrycznego, 
ustawi� wła�ciwe 



elektromechanicznych 
i elektronicznych w 
obwodach pojazdów 
samochodowych 

i elektronicznych w 
obwodach pojazdów 
samochodowych 

elektrycznego i 
wykona� pomiar 
podstawowych 
wielko�ci 
elektrycznych w 
obwodach pojazdów 
samochodowych 

zakresy pomiarowe 
oraz wykona� pomiar 
podstawowych 
wielko�ci 
elektrycznych 
miernikami 
elektromechanicznymi 
i elektronicznymi w 
obwodach pojazdów 
samochodowych 

EK9 

Nie potrafi rozró	ni� i 
oceni� metod 
przetwarzania energii 
w technice według 
kryterium 
oddziaływania na 
�rodowisko naturalne 

Potrafi ogólnie opisa�
ró	ne metody 
przetwarzania energii 
w technice i ich wpływ 
na �rodowisko 
naturalne 

Potrafi oceni� ró	ne 
metody 
przetwarzania 
energii w technice 
według kryterium 
oddziaływania na 
�rodowisko 
naturalne 

Potrafi dokładnie 
opisa� ró	ne metody 
przetwarzania energii 
w technice i oceni�
wpływ ka	dej z nich 
na �rodowisko 
naturalne 

EK10

Nie ma dostatecznej 
�wiadomo�ci 
niebezpiecze�stw 
zwi�zanych z 
u	ytkowaniem 
pojazdów 
samochodowych 

Ma �wiadomo��
niebezpiecze�stw 
zwi�zanych z 
u	ytkowaniem 
pojazdów 
samochodowych 

Ma pełn�
�wiadomo��
niebezpiecze�stw 
zwi�zanych z 
u	ytkowaniem 
pojazdów 
samochodowych 

Potrafi sformułowa�
zasady bezpiecznego 
u	ytkowania 
pojazdów 
samochodowych 

EK11

Nie ma �wiadomo�ci 
potrzeby i nie zna 
sposobów 
oszcz�dzania zu	ycia 
energii w pojazdach 
samochodowych 

Ma �wiadomo��
potrzeby i zna 
sposoby 
oszcz�dno�ci zu	ycia 
energii w pojazdach 
samochodowych 

Ma �wiadomo��
znaczenia 
oszcz�dno�ci 
zu	ycia energii oraz 
zwi�kszania 
sprawno�ci 
urz�dze� w 
pojazdach 
samochodowych 

Ma �wiadomo��
znaczenia i zna 
sposoby 
oszcz�dno�ci zu	ycia 
energii oraz 
zwi�kszania 
sprawno�ci urz�dze�
pojazdów 
samochodowych 

Autor programu: dr in�. Mieczysław Dziubi�ski

Adres e-mail: m.dziubinski@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Pojazdów Samochodowych 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Mieczysław Dziubi�ski, dr in�. Marek Adamiec 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Dynamika Konstrukcji Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 6 59-2_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: III Semestr: 6

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 3 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów z podstawowymi prawami i poj�ciami stosowanymi w dynamice 
konstrukcji 

C2 Przygotowanie studenta do praktycznego korzystania z zagadnie� konstrukcji dynamicznych 

C3 Zapoznanie studenta z aparatur� do analizy konstrukcji dynamicznych 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Znajomo�� praw i twierdze� matematycznych z algebry i trygonometrii 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy student: 

EK1 Wymienia rodzaje drga� wyst�puj�cych w układach mechanicznych 

EK2 Wyja�nia negatywne skutki wyst�powania drga�
EK3 Charakteryzuje podstawowe poj�cia z zakresu drga� mechanicznych 

EK4 Potrafi przedstawi� przybli�one metody bada� drga�  

W zakresie umiej�tno�ci student: 

EK5
Wyznacza sztywno�� i cz�sto�� drga� własnych układu mechanicznego na podstawie 
równania ró�niczkowego 

EK6 Wyprowadza wnioski wynikaj�ce z poznanej teorii drga�
EK7 Klasyfikuje i opisuje wybrane przykłady drga� samowzbudnych układów technicznych 

W zakresie kompetencji społecznych student: 

EK8 Dyskutuje o układach drgaj�cych w aspektach pracy maszyn i urz�dze�
EK9 Pracuje samodzielnie i zespołowo posługuj�c si� swobodnie j�zykiem technicznym  

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Cz�sto�ci drga� własnych układów o jednym stopniu swobody 
i sztywno�ciach zast�pczych. Zastosowanie równa� energii do 
wyznaczania cz�sto�ci drga� własnych. 

2 

W2 Drgania swobodne z tarciem suchym, wewn�trznym i konstrukcyjnym. 2 

W3 
Drgania wymuszone siłami okresowymi i nieharmonicznymi. Wibroizolacja 
drgaj�cych układów mechanicznych przy wymuszeniu harmonicznym. 

2 

W4 
Drgania swobodne układów dyskretnych o dowolnej sko�czonej liczbie 
stopni swobody. Dynamiczny eliminator drga�. 

2 

W5 
Drgania układów ci�głych. Drgania swobodne pr�tów pryzmatycznych. 
Drgania płyt. 

2 



W6 Przybli�one metody badania drga� (Ritza i Galerkina). 2 

W7 
Drgania parametryczne. Równania Mathie’u i Hilla. Przykłady techniczne 
niestateczno�ci parametrycznej. 

2 

W8 Drgania nieliniowe układów autonomicznych i nieautonomicznych. 2 

W9 
Drgania samowzbudne układów mechanicznych. Wybrane przykłady 
techniczne drga� samowzbudnych. Zaliczenie przedmiotu. 

2 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

Suma godzin:

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 Wyznaczanie masowych momentów bezwładno�ci elementów metod�
zawieszenia na pr�cie spr��ystym 

2 

L2 Wyznaczanie masowych momentów bezwładno�ci ciał metod�
zawieszenia na trzech ci�gnach  

2 

L3 Eliminator drga� 2 

L4 Dynamika pr�ta wywołana siłami tarcia 2 

L5 Zaj�cia podsumowuj�ce i zaliczenie laboratorium 1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – projekt 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

Suma godzin:

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład prowadzony klasyczn� metod� na tablicy 

2 Laboratorium: oparte na obserwacji i pomiarze, praktyczne działanie studentów 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Wyniki kolokwiów wst�pnych z zagadnie� dotycz�cych poszczególnych �wicze� laboratoryjnych

F2 Oceny ze sprawozda� z realizacji poszczególnych �wicze� laboratoryjnych 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Ocena podsumowuj�ca jest ocen� �redni� z ocen F1 i F2 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
	rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

27 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie konsultacji w odniesieniu – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

3 

Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

45 

Przygotowanie si� do zaj��, indywidualna praca 
studenta – ł�czna liczba godzin w semestrze 

0 

Suma 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Z. Osi�ski - Teoria drga�, PWN 

2 K. Piszczek, J. Walczak - Drgania w budowie maszyn, PWN 

3 J. Giergiel, Drgania mechaniczne, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH 

4 R. Gutowski - Równania ró�niczkowe 

5 I.V. Den Hartog - Drgania mechaniczne, PWN 



6 S. P. Timoszenko - Kolebanija w in�yniernom diele (w j�z. rosyjskim) 

7 
Laboratorium dynamiki maszyn - Praca zbiorowa pod red. K. Szabelskiego i J. Warmi�skiego. 
Wyd. PL

8 Giergiel J., Uhl T.: Zbiór zada� z mechaniki ogólnej. PWN, Warszawa 1980 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W04++ C1, C2, C3 
W1,  

L1, L2, L3, L4 
1,2 F1, F2, P1 

EK 2 MBM1A_W04++ C1, C2, C3 
W1, W3, W4, 

L3 
1,2 F1, F2, P1

EK 3 MBM1A_W04++ C1, C2, C3 W1, L1, L2 1,2 F1, F2, P1

EK 4 MBM1A_W04++ C1, C2, C3 W6, L3 1,2 F1, F2, P1

EK 5 MBM1A_U08++ 
C1, C2, C3 W1, W3, W4, 

L3 
1,2 F1, F2, P1

EK 6 MBM1A_U08++ 
C1, C2, C3 W4, W5, W9, 

L1, L2, L3, L4 
1,2 F1, F2, P1

EK 7 MBM1A_U08++ C1, C2, C3 W9, L1, L2 1,2 F1, F2, P1

EK 8 MBM1A_K02++ 
C1, C2, C3 W3, W4, W5, 

W9, L3, L4 
1,2 F1, F2, P1

EK 9 MBM1A_K02++ 
C1, C2, C3 W3, W4, W7, 

W9, L1, L2, 
L3, L4 

1,2 F1, F2, P1

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie potrafi poda�
rodzajów drga�
wyst�puj�cych  
w układach 
mechanicznych 

Potrafi poda� kilka 
rodzajów drga�
wyst�puj�cych w 
układach 
mechanicznych 

Potrafi poda�
wszystkie 
przytoczone na 
zaj�ciach rodzaje 
drga�
wyst�puj�cych w 
układach 
mechanicznych 

Potrafi poda�
wszystkie 
przytoczone na 
zaj�ciach rodzaje 
drga� wyst�puj�cych 
w układach 
mechanicznych oraz 
rozumie ró�nice 
wyst�puj�ce mi�dzy 
nimi 

EK 2 
Nie potrafi poda�
negatywnych skutków 
drga� mechanicznych

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
poda� negatywne 
skutki drga�
mechanicznych 

Potrafi poda�
negatywne skutki 
drga�
mechanicznych

Potrafi poda�
negatywne skutki 
drga�
mechanicznych oraz 
rozumie potrzeb� ich 
eliminacji

EK 3 

Nie potrafi 
zdefiniowa� poj�cia z 
zakresu drga�
mechanicznych

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
zdefiniowa� poj�cia 
z zakresu drga�
mechanicznych 

Potrafi zdefiniowa�
poj�cia z zakresu 
drga�
mechanicznych

Biegle posługuje si�
poj�ciami z zakresu 
drga�
mechanicznych

EK 4 
Nie umie poda� i nie 
zna przybli�onych 
metod analizy drga�

Umie poda�
przybli�one metody 
analizy drga�

Umie poda� i zna 
przybli�one metody 
analizy drga�

Umie poda� i biegle 
zna przybli�one 
metody analizy drga�

EK 5 
Nie umie wyznaczy�
sztywno�� i cz�sto��
drga� własnych 

Z trudem potrafi 
wyznaczy�
sztywno�� i 

Potrafi wyznaczy�
sztywno�� i 
cz�sto�� drga�

Potrafi wyznaczy�
sztywno�� i cz�sto��
drga� własnych 



układu 
mechanicznego 

cz�sto�� drga�
własnych układu 
mechanicznego 

własnych układu 
mechanicznego

układu 
mechanicznego 
posługuj�c si� biegle 
poznanymi 
zale�no�ciami 
matematycznymi 

EK 6 

Nie potrafi wyci�ga�
wniosków na 
podstawie poznanej 
teorii drga� i bada�
do�wiadczalnych 

Potrafi wyci�ga�
nieliczne wnioski na 
podstawie poznanej 
teorii drga� i bada�
do�wiadczalnych 

Potrafi wyci�ga�
liczne wnioski na 
podstawie poznanej 
teorii drga� i bada�
do�wiadczalnych 

Potrafi biegle 
wyci�ga�
szczegółowe wnioski 
na podstawie 
poznanej teorii drga�
i bada�
do�wiadczalnych 

EK 7 

Nie potrafi 
sklasyfikowa� i opisa�
przykładów drga�
samowzbudnych 
układów technicznych 

Potrafi 
sklasyfikowa�
przykłady drga�
samowzbudnych 
układów 
technicznych 

Potrafi 
sklasyfikowa� i 
opisa� przykłady 
drga�
samowzbudnych 
układów 
technicznych

Potrafi sklasyfikowa�
i opisa� szczegółowo 
przykłady drga�
samowzbudnych 
układów 
technicznych

EK 8 

Nie potrafi u�ywa�
j�zyka technicznego  
i opisa� problem 
techniczny

Potrafi u�ywa�
j�zyka technicznego 
i opisa� prosty 
problem techniczny

Potrafi u�ywa�
j�zyka technicznego 
i opisa� prosty i 
zło�ony problem 
techniczny

Potrafi u�ywa� j�zyka 
technicznego, opisa�
prosty i zło�ony 
problem techniczny 
oraz zaproponowa�
jego rozwi�zanie

EK 9 

Nie potrafi u�ywa�
j�zyka technicznego  
i samodzielnie 
opracowywa�
problemy techniczne

Potrafi u�ywa�
j�zyka technicznego 
i samodzielnie 
pracowa� nad 
problemem 
technicznym

Potrafi u�ywa�
j�zyka 
technicznego, 
pracowa�
samodzielnie i w 
zespole nad 
problemem 
technicznym

Potrafi u�ywa� j�zyka 
technicznego, 
pracowa�
samodzielnie i w 
zespole nad 
zło�onym problemem 
technicznym

Autor programu: Dr hab. in�. Jerzy Warmi�ski, prof. nadzw. PL

Adres e-mail: j.warmi�ski@pollub.pl
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organizacyjna: 
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Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Teoria ruchu pojazdów Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: MBM 1 N 0 6 59-3_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: III Semestr: VI 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia  18 

Laboratorium   

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 4 

Cel przedmiotu
C1 Uzyskanie wiedzy z zakresu teorii ruchu pojazdów samochodowych 

C2 
Uzyskanie umiej�tno�ci stosowania wybranych metod obliczeniowych parametrów ruchu 
pojazdów 

C3 
Opanowanie metodyki post�powania przy wykonywaniu oblicze� trakcyjnych pojazdów 
samochodowych. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Posiadanie wiedzy i umiej�tno�ci z matematyki, pozwalaj�ce na rozwi�zywanie problemów 
in�ynierskich 

2 Posiadanie wiedzy z zakresu mechaniki technicznej 

3 Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw fizyki.  

4 Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw obsługi programów: MS Excel, Mathcad. 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Zna podstawy teoretyczne i metody wyznaczania wła�ciwo�ci ruchu pojazdów samochodowych

EK 2 Zna podstawy teoretyczne współpracy koła jezdnego z nawierzchni� drogi 

EK 3
Zna podstawy teoretyczne i metody wyznaczania oporów ruchu pojazdów, bilansu sil i mocy na 
kołach pojazdu. 

EK4
Zna podstawy teoretyczne i metody wyznaczania równania ruchu i charakterystyki dynamicznej 
samochodu. 

EK5 Zna podstawy teoretyczne i metody wyznaczania doboru przeło�e�.  

EK6
Zna podstawy teoretyczne i metody wyznaczania parametrów hamowania pojazdu 
samochodowego. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK7 Potrafi wykona� obliczenia trakcyjne pojazdów samochodowych. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK8 Jest odpowiedzialny za rzetelno�� uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretacj�

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

Charakterystyki poda�y i zapotrzebowania mocy 
pojazdu samochodowego. Metody sporz�dzania 
charakterystyk silników samochodowych. 
Charakterystyka pr�dko�ciowa eksploatacyjna 

1 



silnika. Charakterystyka uniwersalna silnika. 

W2 

Dobór silnika do samochodu, wst�pny i dokładny. 
Moc silnika: SAE, DIN, „pod mask�”. Elastyczno��
silnika samochodowego. Straty w układzie 
nap�dowym. 

1 

W3 

Poj�cie promienia koła jezdnego: swobodny, 
statyczny, dynamiczny i toczny. Przyczepno�� kół 
jezdnych, po�lizg. Reakcje kół jezdnych w ró�nych 
przypadkach ruchu. 

1 

W4 
Opory ruchu pojazdu. Omówienie i wyznaczanie 
oporów toczenia, wzniesienia, powietrza, 
bezwładno�ci, przyczepy, skr�tu. 

1 

W5 

Bilans sił i mocy na kołach pojazdu. Całkowita i 
jednostkowa siła nap�dowa. Równanie ruchu 
samochodu. Wska	nik dynamiczny samochodu. 
Bezwymiarowe równanie ruchu samochodu z 
przyczep�. Wykres trakcyjny i charakterystyka 
dynamiczna pojazdu. 

1 

W6 

Reakcje jezdni. Statyczne reakcje jezdni. Układ sił 
zewn�trznych działaj�cych na samochód w ruchu. 
Zmiana obci��e� osi w czasie ruchu samochodu. 
Graniczne warto�ci reakcji nawierzchni. 

1 

W7 
Zdolno�� nap�dowa i elastyczno�� samochodu. 
Definicja zdolno�ci nap�dowej. Poj�cie elastyczno�ci 
samochodu i wpływ na parametry ruchu. 

1 

W8 
Przeło�enia w układzie nap�dowym pojazdu. 
Definicja przeło�enia całkowitego. Dobór przeło�e�
w skrzyni biegów. 

1 

W9 

Hamowanie pojazdu. Obliczanie drogi, czasu, 
opó	nienia hamowania. Parametry ruchu 
samochodu. Stateczno��, kierowalno��, sterowno��, 
płynno�� ruchu samochodu. Pojazd neutralny, 
podsterowny i nadsterowny. 

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 

Zaj�cia wprowadzaj�ce. Omówienie przebiegu zaj��. 
Przydział tematów indywidualnych oblicze�
trakcyjnych pojazdów. Wyznaczanie charakterystyki 
pr�dko�ciowej silnika. 

2 

�W2 Dobór silnika do samochodu. Przykłady oblicze�. 2 

�W3 
Omówienie zasad wykonania oblicze� trakcyjnych 
pojazdów. 

2 

�W4 
Obliczanie oporów ruchu pojazdu samochodowego. 
Przykłady oblicze�. 

2 

�W5 
Obliczanie parametrów ruchu. Bilans sił i mocy na 
kołach. Przykłady oblicze�. Kolokwium 1. 

2 

�W6 
Obliczanie rekcji ruchowych pojazdu i parametrów 
drogi. Przykłady oblicze�. 

2 

�W7 
Dobór przeło�e� w skrzyni biegów. Przykłady 
oblicze�. 

2 

�W8 
Obliczanie parametrów hamowania pojazdu. 
Przykłady oblicze�. 

2 

�W9 
Kolokwium 2. Zaj�cia zaliczeniowe. Przyjmowanie i 
ocena indywidualnych oblicze� trakcyjnych 
pojazdów. Ewentualnie kolokwium poprawkowe. 

2 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – laboratoria 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 



L1 

L2 

 L… 

Suma godzin:

Forma zaj�� – projekt 

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

P1 

P2 

P… 

Suma godzin:

Narz�dzia dydaktyczne
1 Rzutnik multimedialny

2 Prezentacje multimedialne, zawieraj�ce tre�ci teoretyczne

3 Zestawy zada� opracowanych na poszczególne wykłady

4 Tematy oblicze� trakcyjnych do samodzielnego wykonania przez studentów 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Uczestnictwo w zaj�ciach

F2 Ocena z oblicze� trakcyjnych pojazdu samochodowego, wykonanych samodzielnie przez studenta

F3 Oceny z dwóch cz�stkowych kolokwiów z tre�ci �wicze� audytoryjnych

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Pozytywne zaliczenie oblicze� trakcyjnych pojazdu samochodowego.

P2 Pozytywne zaliczenie dwóch cz�stkowych kolokwiów z tre�ci �wicze� audytoryjnych

P3 
Zaliczenie egzaminu pisemnego na podstawie uzyskania co najmniej 50% punktów z egzaminu 
pisemnego, warunkiem podej�cia do egzaminu pisemnego jest pozytywne zaliczenie, opisane w P1 i 
P2

P4 
Zaliczenie egzaminu ustnego na podstawie odpowiedzi na trzy pytania teoretyczne, warunkiem 
podej�cia do egzaminu ustnego jest pozytywne zaliczenie, opisane w P3

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

27 

[Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

3 

[Przygotowanie si� do laboratorium – ł�czna 
liczba godzin w semestrze] 

[Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze] 

Wykonanie samodzielnie prac obliczeniowych – 
ł�czna liczba godzin w semestrze

70 

Suma 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
1 Arczy�ski S.: Mechanika ruchu samochodu. WNT, Warszawa 1993. 

2 Prochowski L.: Mechanika ruchu. WKŁ, Warszawa 2005.

3 Siłka W.: Teoria ruchu samochodu. WNT, Warszawa 2002. 

4 Mitschke M.: Dynamika samochodu. Nap�d i hamowanie. WKŁ, Warszawa 1987. 

5 Lanzendoerfer J., Szczepaniak C.: Teoria ruchu samochodu. WKŁ, Warszawa 1980. 

6 D�bicki M.: Teoria ruchu samochodu. WKŁ, Warszawa 1979. 



Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 

MBM1A_W04 
(+++) 

MBM1A_W24 
(+++) 

MBM1A_W02 
(++) 

MBM1A_W04 
(++) 

C1, C2 
W1, W2, 
�W1, �W2 

1, 2, 3 F1, F3 P2 

EK 2 

MBM1A_W04 
(+++) 

MBM1A_W24 
(+++) 

MBM1A_W02 
(++) 

MBM1A_W04 
(++) 

C1, C2 W3 1, 2, 3 F1, F3 P2 

EK 3 

MBM1A_W04 
(+++) 

MBM1A_W24 
(+++) 

MBM1A_W02 
(++) 

MBM1A_W04 
(++) 

C1, C2 W4, W5, �W4 1, 2, 3 F1, F3 P2 

EK4 

MBM1A_W04 
(+++) 

MBM1A_W24 
(+++) 

MBM1A_W02 
(++) 

MBM1A_W04 
(++) 

C1, C2 
W5, �W5, 
�W6 

1, 2, 3 F1, F3 P2 

EK5 

MBM1A_W04 
(+++) 

MBM1A_W24 
(+++) 

MBM1A_W02 
(++) 

MBM1A_W04 
(++) 

C1, C2 W8, �W7 1, 2, 3 F1, F3 P2 

EK6 

MBM1A_W04 
(+++) 

MBM1A_W24 
(+++) 

MBM1A_W02 
(++) 

MBM1A_W04 
(++) 

C1, C2 W9, �W8 1, 2, 3 F1, F3 P2 

EK7 

MBM1A_U01 
(+++) 

MBM1A_U02 
(+++) 

C3 
W5, �W1, 
�W3 

4 F1,F2, P1 



MBM1A_U04 
(+++) 

MBM1A_U05 
(+++) 

MBM1A_U08 
(+++) 

EK8 

MBM1A_K03 
(+++) 

MBM1A_K01 
(++) 

MBM1A_K02 
(++) 

MBM1A_K04 
(+++) 

C2, C3 �W1, �W3 4 F2, F3, P1, P2 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna podstaw 
teoretycznych i metod 
wyznaczania 
wła�ciwo�ci ruchu 
pojazdów 
samochodowych 

Zna podstawy 
teoretyczne i metody 
wyznaczania 
wła�ciwo�ci ruchu 
pojazdów 
samochodowych 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
podstawy 
teoretyczne i 
metody 
wyznaczania 
wła�ciwo�ci ruchu 
pojazdów 
samochodowych.  

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
podstawy 
teoretyczne i metody 
wyznaczania 
wła�ciwo�ci ruchu 
pojazdów 
samochodowych 

EK 2 

Nie zna podstawy 
teoretyczne 
współpracy koła 
jezdnego z 
nawierzchni� drogi 

Zna podstawy 
teoretyczne 
współpracy koła 
jezdnego z 
nawierzchni� drogi 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
podstawy 
teoretyczne 
współpracy koła 
jezdnego z 
nawierzchni� drogi 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
podstawy 
teoretyczne 
współpracy koła 
jezdnego z 
nawierzchni� drogi 

EK 3 

Nie zna podstawy 
teoretyczne i metody 
wyznaczania oporów 
ruchu pojazdów, 
bilansu sil i mocy na 
kołach pojazdu. 

Zna podstawy 
teoretyczne i metody 
wyznaczania 
oporów ruchu 
pojazdów, bilansu sil 
i mocy na kołach 
pojazdu. 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
podstawy 
teoretyczne i 
metody 
wyznaczania 
oporów ruchu 
pojazdów, bilansu 
sil i mocy na kołach 
pojazdu. 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
podstawy 
teoretyczne i metody 
wyznaczania oporów 
ruchu pojazdów, 
bilansu sil i mocy na 
kołach pojazdu. 

EK4 

Nie zna podstawy 
teoretyczne i metody 
wyznaczania 
równania ruchu i 
charakterystyki 
dynamicznej 
samochodu. 

Zna podstawy 
teoretyczne i metody 
wyznaczania 
równania ruchu i 
charakterystyki 
dynamicznej 
samochodu. 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
podstawy 
teoretyczne i 
metody 
wyznaczania 
równania ruchu i 
charakterystyki 
dynamicznej 
samochodu. 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
podstawy 
teoretyczne i metody 
wyznaczania 
równania ruchu i 
charakterystyki 
dynamicznej 
samochodu. 

EK5 
Nie zna podstawy 
teoretyczne i metody 
wyznaczania doboru 

Zna podstawy 
teoretyczne i metody 
wyznaczania doboru 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�



przeło�e�.  przeło�e�.  podstawy 
teoretyczne i 
metody 
wyznaczania doboru 
przeło�e�.  

podstawy 
teoretyczne i metody 
wyznaczania doboru 
przeło�e�.  

EK6 

Nie zna podstawy 
teoretyczne i metody 
wyznaczania 
parametrów 
hamowania pojazdu 
samochodowego. 

Zna podstawy 
teoretyczne i metody 
wyznaczania 
parametrów 
hamowania pojazdu 
samochodowego. 

Potrafi wymieni� i 
ogólnie 
scharakteryzowa�
podstawy 
teoretyczne i 
metody 
wyznaczania 
parametrów 
hamowania pojazdu 
samochodowego. 

Potrafi wymieni� i 
wyczerpuj�co 
scharakteryzowa�
podstawy 
teoretyczne i metody 
wyznaczania 
parametrów 
hamowania pojazdu 
samochodowego. 

EK7 

Nie potrafi wykona�
oblicze� trakcyjnych 

pojazdów 
samochodowych. 

Potrafi wykona�
obliczenia trakcyjne 

pojazdów 
samochodowych. 

Potrafi bezbł�dnie 
wykona� obliczenia 
trakcyjne pojazdów 
samochodowych. 

Potrafi zweryfikowa�
wyniki oblicze� i 
oszacowa� bł�dy 

oblicze�. 

Potrafi bezbł�dnie
wykona� obliczenia 
trakcyjne pojazdów 
samochodowych. 

Potrafi zweryfikowa�
wyniki oblicze�, 

oszacowa� bł�dy 
oblicze� i 

dyskutowa� na temat 
otrzymanych 

wyników. 

EK8 

Nie wykonuje sam 
swoich prac lub nie jest 
odpowiedzialny za 
rzetelno�� uzyskanych 
wyników swoich prac i 
ich interpretacj�. 

Samodzielnie 
wykonuje swoje 
prace oraz jest 
odpowiedzialny za 
rzetelno��
uzyskanych wyników 
swoich prac i ich 
interpretacj�. 

Samodzielnie 
wykonuje swoje 
prace oraz jest 
odpowiedzialny za 
rzetelno��
uzyskanych wyników 
swoich prac i ich 
interpretacj�. Stara 
si� o wygl�d 
estetyczny 
wykonywanych prac 
projektowych. 

Samodzielnie 
wykonuje swoje prace 
oraz jest 
odpowiedzialny za 
rzetelno�� uzyskanych 
wyników swoich prac i 
ich interpretacj�. 
Stara si� o wygl�d 
estetyczny 
wykonywanych prac 
projektowych. Prace 
projektowe s�
oddawane po 
prawidłowym, nie 
wymagaj�cym korekt 
wykonaniu oblicze�, 
rysunków i ich opisów.

Autor programu: dr in�. Zbigniew Kiernicki

Adres e-mail: z.kiernicki@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Pojazdów Samochodowych

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Zbigniew Kiernicki



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Zasilanie i sterowanie silników spalinowych Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 7 60-1_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: 4 Semestr: 7 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 5 

Cel przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z termodynamicznymi aspektami sterowania silników spalinowych 

C2 
Uzyskanie wiedzy w zakresie budowy i działania czujników oraz elementów wykonawczych 
silników spalinowych 

 C3 
Uzyskanie umiej�tno�ci w zakresie pomiarów oraz diagnostyki elementów układów sterowania 
silników 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
 Wiedza 

1 Podstawowa wiedza w zakresie budowy i działania silników spalinowych 

2 Podstawowa wiedza w zakresie paliw i ich własno�ci 

3 Podstawowa wiedza w zakresie systemów spalania stosowanych w silnikach spalinowych 

4 Podstawowa wiedza w zakresie przetworników pomiarowych oraz urz�dze� wykonawczych 

 Umiej�tno�ci 

5 Potrafi wykorzysta� nabyt� wiedz�
6 Potrafi pozyskiwa� informacj� z literatury 

7 Potrafi posługiwa� si� podstawowym sprz�tem pomiarowym 

8 Potrafi analizowa� wyniki pomiarów 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1
Ma podstawow� wiedz� w zakresie procesów zachodz�cych w silnikach spalinowych w 
zakresie wymiany ładunku i tworzenia mieszanek paliwowo-powietrznych  

EK 2 Ma podstawow� wiedz� w zakresie budowy i działania układów zasilania i sterowania silników 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 3
Potrafi dokona� wst�pnego doboru systemu zasilania silnika w zale�no�ci od rodzaju paliwa 
oraz rodzaju silnika 

EK 4 Potrafi wykonywa� pomiary i diagnozowa� elementy układów sterowania silników 



Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 

Paliwa i ich własno�ci fizykochemiczne w 
uj�ciu tworzenia mieszanek paliwowo-
powietrznych. Wymagania w stosunku do 
układów zasilania silników. 

3 

W2 

Budowa i działanie układów zasilania silników 
w paliwo, powietrze oraz układów 
zapłonowych. Układy zasilania wtryskowego 
silników o zapłonie iskrowym. Układy zasilania 
silników o zapłonie samoczynnym. Układy 
zasilania gazowego. Wielopaliwowe układy 
zasilania.  

5 

W3 

Sposoby dozowania paliw do silników 
spalinowych. Działanie ga	nika oraz urz�dze�
wtryskowych paliw ciekłych i gazowych. 
Termodynamiczne aspekty tworzenia 
mieszanek paliwowo-powietrznych. 

5 

W4 

Sterowanie procesami wymiany ładunku w 
silnikach. Regulacja obci��enia silnika za 
pomoc� przepustnicy lub zmiennych układów 
rozrz�du. Doładowanie dynamiczne, 
mechaniczne oraz turbodoładowanie silników. 

2 

W5 
Algorytmy sterowania silników o zapłonie 
iskrowym oraz o zapłonie samoczynnym. 

3 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – laboratorium  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

L1 Badania wtryskiwaczy paliwa ciekłego. 2 

L2 Badania wtryskiwaczy paliwa gazowego. 1 

 L3 
Analiza sygnałów wej�ciowych i wyj�ciowych 
układu sterowania silnika o zapłonie 
iskrowym. 

2 

L4 
Analiza sygnałów wej�ciowych i wyj�ciowych 
układu sterowania silnika o zapłonie 
samoczynnym. 

2 

L5 
Badania algorytmów sterowania wtryskiem 
paliwa i zapłonem. 

2 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�
2 Badania eksperymentalne elementów układów zasilania na stanowiskach probierczych 

3 Badania eksperymentalne układów zasilania i sterowania na stanowiskach silnikowych 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Sprawdzian pisemny zakresu zasilania silników. 

F2 Sprawdzian pisemny z zakresu systemów sterowania silników. 

F3 Ocena przygotowania studentów do �wicze� laboratoryjnych na podstawie odpowiedzi ustnych. 

F4 
Ocena sposobu prezentacji wyników oraz ich analizy na podstawie sprawozda� z �wicze�
laboratoryjnych.  

F5 Ocena umiej�tno�ci ustnej prezentacji wyników. 

F6 Aktywno�� w czasie zaj�� laboratoryjnych 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 

rednia arytmetyczna z ocen za sprawdziany pisemne z zada� (F1 i F2) uzupełniona 
mo�liwo�ci� podniesienia oceny na podstawie odpowiedzi ustnych. 



P2 

rednia arytmetyczna z ocen za odpowiedzi ustne w czasie laboratoriów (F3), sprawozdania 
pisemne (F4) oraz prezentacje wyników (F5). 

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie wykładów – ł�czna liczba godzin w 
semestrze 

18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie laboratorium  – ł�czna liczba godzin w 
semestrze 

9 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu do 
wykładów – ł�czna liczba godzin w semestrze 

2 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu do 
laboratorium – ł�czna liczba godzin w semestrze 

1 

Przygotowanie si� do zaj�� laboratoryjnych – 
ł�czna liczba godzin w semestrze 

30 

Przygotowanie si� do zalicze� z wykładu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

30 

Opracowanie sprawozda� z �wicze�
laboratoryjnych 

35 

Suma 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

5 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
Literatura podstawowa 

1 Zbigniew Kneba, Sławomir Makowski: Zasilanie i sterowanie silników, WKiŁ, 2004 

2 Maciej Sobieszcza�ski: Modelowanie procesów zasilania w silnikach spalinowych, WKiŁ, 2000 

Literatura uzupełniaj�ca 

3 Mirosław Wendeker: Sterowanie wtryskiem benzyny w silniku samochodowym, LTN 1999 

4 Mirosław Wendeker: Sterowanie zapłonem w silniku samochodowym, LTN 1999 

5 Mirosław Wendeker: Sterowanie napełnianiem w silniku samochodowym, LTN 1999 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 
MBM1A_W16 

++ 
C1 W1,L1, L2 1, 2 

F1, F3, F4, F5, 
F6, P1, P2 

EK 2 
MBM1A_W15 

++ 
C2 W2, L3, L4 1, 3 

F2, F3, F4, F5, 
F6, P1, P2 

EK 3 
MBM1A_U20 

++ 
C2 

W2, W3, W4, 
W5, L3, L4 

1, 3 
F1, F2, F3, F4, 

F5, F6, P1 

EK 4 
MBM1A_U18 

++ 
C3 

W2, L1, L2, 
L3, L4, L5 

1, 2, 3 
F3, F4, F5, F6, 

P2 



Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Student nie zna 
podstawowych 
procesów 
zachodz�cych w 
silnikach spalinowych 

Student zna 
podstawowe 
procesy zachodz�ce 
w silnikach 
spalinowych 

Student zna 
podstawowe 
procesy 
zachodz�ce w 
silnikach 
spalinowych ale 
równie� potrafi w 
analityczny sposób 
je opisywa�

Student zna 
podstawowe procesy 
zachodz�ce w 
silnikach 
spalinowych, potrafi 
w analityczny sposób 
je opisywa�, równie�
za pomoc� opisu 
matematycznego 

EK 2 

Student nie zna 
budowy i działania 
układów zasilania i 
sterowania silników 
spalinowych 

Student zna 
budow�, lecz nie 
zna zasad działania 
układów zasilania i 
sterowania silników 
spalinowych 

Student zna 
budow� oraz 
zasady działania 
układów zasilania i 
sterowania silników 
spalinowych 

Student zna budow�
oraz zasady działania 
układów zasilania i 
sterowania silników 
spalinowych, a tak�e 
potrafi w analityczny 
sposób je opisywa�

EK 3 

Student nie ma 
orientacji w zakresie 
doboru systemów 
zasilania silników  

Student ma 
orientacj� w 
zakresie doboru 
systemów zasilania 
silników 

Student potrafi 
dobra� system 
zasilania silnika w 
zale�no�ci od 
rodzaju paliwa i 
systemu spalania 

Student potrafi 
dobra� system 
zasilania silnika w 
zale�no�ci od rodzaju 
paliwa i systemu 
spalania, a tak�e 
potrafi uzasadni�
wybór z 
uwzgl�dnieniem 
aspektów 
ekonomicznych i 
ekologicznych 

EK 4 

Student nie potrafi 
dobra� aparatury ani 
przeprowadzi�
pomiarów w układzie 
sterowania silnika 

Student nie potrafi 
dobra� aparatury, 
lecz potrafi 
wykonywa� pomiary 
w układzie 
sterowania silnika 

Student potrafi 
dobra� aparatur�
oraz wykonywa�
pomiary w układzie 
sterowania silnika 

Student potrafi 
dobra� aparatur�
oraz wykonywa�
pomiary w układzie 
sterowania silnika, a 
tak�e poprawnie  
wnioskowa� na 
podstawie 
uzyskanych wyników 

Autor programu: dr hab. in�. Jacek Hunicz

Adres e-mail: j.hunicz@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Dr hab. in�. Jacek Hunicz 
Dr in�. Paweł Kordos 
Dr in�. Piotr Szcz�sny 
Dr in�. Grzegorz Koszałka



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: No�no�� i wytrzymało�� lekkich konstrukcji Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obieralny MBM 1 N 0 7 60-2_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: III Semestr: 7 

Nazwa specjalno�ci:   

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  18 

�wiczenia  9 

Laboratorium  - 

Projekt  - 

Liczba punktów ECTS: 5 

Cel przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z wybranymi typami konstrukcji lekkich  

C2 
Zapoznanie studentów z procedurami obliczeniowymi stosowanymi przy obliczeniach 
wytrzymało�ciowych konstrukcji lekkich. 

C3 
Przekazanie pogł�bionej wiedzy z zakresu zastosowania metod energetycznych  
w konstrukcjach lekkich. 

C4 Zapoznanie studentów z zachowanie konstrukcji w stanie spr��ysto-plastycznym. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji

1 
Potrafi uwalnia� od wi�zów oraz formułowa� i rozwi�zywa� warunki równowagi dla płaskiego  
i przestrzennego stanu obci��enia. 

2 
Potrafi wyznacza� siły wewn�trzne oraz okre�li� wytrzymało�ci prostych elementów 
pracuj�cych w prostym i zło�onym stanów obci��e�. 

3 
Potrafi posługiwa� si� wiedz� w zakresie matematyki, w szczególno�ci zna algebr�, geometri�
oraz rachunek ró�niczkowy. 

Efekty kształcenia 
 W zakresie wiedzy student: 

EK 1 Opisuje metody oblicze� wytrzymało�ciowych stosowanych dla konstrukcji lekkich. 

EK 2 Opisuje zachowanie konstrukcji w stanie spr��ysto-plastycznym. 

 W zakresie umiej�tno�ci student: 

EK 3 Rozwi�zuje metodami energetycznymi konstrukcje lekkie. 

EK 4 Analizuje zachowanie konstrukcji w stanie spr��ystym i spr��ysto-plastycznym. 

EK 5 Pracuje samodzielnie rozwi�zuj� zadane problemy 

 W zakresie kompetencji społecznych student: 

EK 6 Dyskutuje nad sposobem rozwi�zania problemu. 



Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

W1 
Wst�p do wytrzymało�ci konstrukcji. Postulat lekko�ci. 
Wska	nik wytrzymało�ci wła�ciwej. 

2 

W2 
Kratownice statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne - 
metody rozwi�zywania. 

2 

W3 Ramy statycznie wyznaczalne. 2 

W4 Ramy statycznie niewyznaczalne  2 

W5 
Praca konstrukcji pr�towych w zakresie spr��ysto-
plastycznym. Schematyzacja wykresów rozci�gania. 
Obci��enie graniczne. 

2 

W6 
No�no�� graniczna konstrukcji pr�towej. Metoda 
napr��e� dopuszczalnych. Siły szcz�tkowe. Metoda 
analizy statycznej. Metoda tworzenia mechanizmu. 

2 

W7 Skr�canie pr�tów cienko�ciennych.  2 

W8 Pr�ty cienko�cienne obci��one siłami poprzecznymi. 2 

W9 
Przenoszenie sił wzdłu�nych i momentów gn�cych przez 
konstrukcje cienko�cienne. Kolokwium. 

2 

Suma godzin: 18 

Forma zaj�� – �wiczenia  

 Tre�ci programowe Liczba godzin 

�W1 Zaj�cia organizacyjne. Postulat lekko�ci i przykłady. 1 

�W2 Rozwi�zywanie kratownic. 1 

�W3 Ramy statycznie wyznaczalne - zadania. 1 

�W4 Ramy statycznie niewyznaczalne – przykłady. 1 

�W5 Kolokwium 1 

�W6 Okre�lanie no�no�ci granicznej konstrukcji pr�towej. 1 

�W7 Skr�canie pr�tów cienko�ciennych – zadania. 1 

�W8 
Pr�ty cienko�cienne obci��one siłami poprzecznymi – 
przykłady. 

1 

�W9 Kolokwium 1 

Suma godzin: 9 

Narz�dzia dydaktyczne

1
Wykład problemowy z wykorzystaniem �rodków audiowizualnych. Wybrane wykłady z 
prezentacj� multimedialn�

2 
�wiczenia rachunkowe: rozwi�zywanie zada� przez studentów pod kontrol� prowadz�cego, 
które prezentuj� praktyczne zastosowanie omawianych tre�ci wykładowych oraz konwersacja 
na temat omawianych problemów. 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Aktywne uczestnictwo w zaj�ciach. 

F2 Dwa kolokwia sprawdzaj�ce na �wiczeniach, zadania. 

F3 Jedno kolokwium sprawdzaj�ce na wykładzie, teoria.  

Ocena podsumowuj�ca 

P1 
Zaliczenie �wicze� uzyskuje student, który zaliczy oba kolokwia na ocen� co najmniej 
dostateczn�. Do kolokwium s� wliczane oceny uzyskane podczas �wicze�. Ocena ko�cowa z 
�wicze� jest �redni� arytmetyczn� z ocen uzyskanych na kolokwiach. 

P2 
Zaliczenie wykładu uzyskuje student, który zaliczy kolokwium na ocen� co najmniej 
dostateczn�. 

P3 
Ocena ko�cowa przedmiotu to �rednia arytmetyczna z ocen uzyskanych na zaliczeniu �wicze� i 
wykładu. 



Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 

rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

27 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – ł�czna 
liczba godzin w semestrze 

3 

Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

95 

Suma 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

5 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Brzoska Z.: Statyka i stateczno�� konstrukcji pr�towych i cienko�ciennych. PWN, Warszawa 
1965. 

2 
Walczak W.: Podstawy oblicze� pr�tów cienko�ciennych. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 
Łód	,1993. 

3 
Gaw�cki A.: Mechanika materiałów i konstrukcji pr�towych. Tom 1 i 2. Wydawnictwo Politechniki 
Pozna�skiej Pozna�, 1998. 

4 Peery D.J., Azar J.J.: Aircraft structures. Mc Graw-Hill Inc., New York 1982  

5 Sun C.T.: Mechanics of aircraft structures. John Wiley & Sons, Inc., New York 1998. 

6 Romanów F.: Wytrzymało�� ram i nadwozi pojazdów. WKŁ, Warszawa 1988. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 MBM1A_W05++ C1, C2 

W1-W4, 
 W7-W9, 
�W1-�W5, 
�W7-�W9 

1, 2 
F1, F2, F3. 
P1, P2, P3 

EK 2 MBM1A_W05++ C4 
W5-W6, 
�W6, �W9 

1, 2 
F1, F2, F3, 
P1, P2, P3 

EK 3 MBM1A_U12++ C3 
W2-W4, 
�W2-�W5 

1,2 
F1, F2, P1, 

P2, P3 

EK 4 MBM1A_U12++ C4 
W5-W6, 
�W6, �W9 

1, 2 
F1, F2, P1, 

P2, P3 

EK 5 MBM1A_U04++ C2, C3 
W9, �W5, 
�W9 

2 F2, F3, P2, P3 

EK 6 MBM1A_K03++ 
C1, C2, C3, 

C4 
�W1-�W4, 
�W6-�W8 

2 F1 



Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie opisuje �adnych 
metod oblicze�
wytrzymało�ciowych 
stosowanych do 
konstrukcji pr�towych. 

Opisuje podstawowe 
metody oblicze�
wytrzymało�ciowych 
stosowanych do 
konstrukcji 
pr�towych. 

Opisuje metody 
oblicze�
wytrzymało�ciowych 
stosowanych do 
konstrukcji 
pr�towych. 

Dogł�bnie opisuje 
metody oblicze�
wytrzymało�ciowych 
stosowanych do 
konstrukcji 
pr�towych. 

EK 2 

Nie potrafi rozró�ni�
zachowania 
konstrukcji w stanie 
spr��ystym i 
spr��ysto-
plastycznym. 

Rozró�nia i 
elementarnie potrafi 
opisa� zachowanie 
konstrukcji w stanie 
spr��ystym i 
spr��ysto-
plastycznym. 

Opisuje zachowanie 
konstrukcji w stanie 
spr��ystym i 
spr��ysto-
plastycznym.  

Wyczerpuj�co 
opisuje zachowanie 
konstrukcji w stanie 
spr��ystym i 
spr��ysto-
plastycznym.. 

EK 3 

Nie podaje metod 
energetycznych 
stosowanych do 
konstrukcji pr�towych. 

Opisuje metody 
energetyczne 
stosowane do 
oblicze� konstrukcji 
pr�towych i potrafi je 
zastosowa� w 
wybranych 
przypadkach. 

Rozwi�zuje 
metodami 
energetycznymi 
konstrukcje pr�towe 
i okre�la ich ugi�cia. 

Dogł�bnie 
charakteryzuje 
metody energetyczne  
stosowane do 
oblicze� konstrukcji 
pr�towych i okre�la 
ich ugi�cia. 

EK 4 

Nie odró�nia 
zachowania 
konstrukcji w stanie 
spr��ystym i 
spr��ysto-
plastycznym 

Potrafi opisa�
zachowanie 
konstrukcji w stanie 
spr��ystym i 
spr��ysto-
plastycznym 

Potrafi opisa�
zachowanie 
konstrukcji w stanie 
spr��ystym i 
spr��ysto-
plastycznym 

Analizuje zachowanie 
konstrukcji w stanie 
spr��ystym i 
spr��ysto-
plastycznym. 

EK 5 

Nie potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu 

Potrafi pracowa�
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu po 
ukierunkowaniu 
przez prowadz�cego

Potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu 

Potrafi pracowa�  
samodzielnie nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu i klasy 
zagadnie�
podobnych stosuj�c 
ró�ne metody 
rozwi�za�

EK 6 

Nie potrafi pracowa�  
zespołowo nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu 

Potrafi pracowa�  
zespołowo nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu po 
ukierunkowaniu 
przez prowadz�cego 
lub członka zespołu 

Potrafi pracowa�  
zespołowo nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu 

Potrafi pracowa�  
zespołowo nad 
rozwi�zaniem 
przedstawionego 
problemu i klasy 
zagadnie�
podobnych, potrafi 
motywowa� do pracy 
innych członków 
zespołu. Czuje 
odpowiedzialno�� za 
prac� członków 
zespołu. 

Autor programu: Dr hab. in�. Andrzej Teter, prof. nadzw. PL 

Adres e-mail: a.teter@pollub.pl  

Jednostka 
organizacyjna: 

Katedra Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny PL 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

Dr hab. in�. Andrzej Teter, prof. nadzw. PL, dr in�. Jarosław Latalski, dr in�. 
Tomasz Ka�mir, dr in�. Sylwester Samborski 



Karta (sylabus) przedmiotu 

WM 
Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia o profilu:           A �       P �

Przedmiot: Ekologiczne aspekty transportu 
samochodowego 

Kod przedmiotu 

Status przedmiotu: obowi�zkowy MBM 1 N 0 7 60-3_0 

J�zyk wykładowy: polski

Rok: I Semestr: 7 

Nazwa specjalno�ci: 

Rodzaj zaj�� i liczba 
godzin: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład  9 

�wiczenia   

Laboratorium  9 

Projekt   

Liczba punktów ECTS: 2 

Cel przedmiotu

C1 
Zapoznanie studentów z tematyk� ekologicznych aspektów funkcjonowania transportu 
samochodowego. 

C2 
Opanowanie metodyki bada� i wyznaczania podstawowych wska�ników ekologicznych 
odnosz�cych si� do transportu samochodowego. 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji
1 Wiedza z zakresu silników spalinowych – systematyka konstrukcyjna, procesy robocze. 

2 Wiedza z zakresu metrologii – techniki pomiarowe, analiza wyników, szacunek bł�dów. 

3 Potrafi wykonywa� badania eksperymentalne oraz opracowywa� ich wyniki. 

4 Umie pozyskiwa� informacje z literatury. 

Efekty kształcenia 
W zakresie wiedzy: 

EK 1 Ma wiedz� z zakresu ekologicznych oddziaływa� transportu samochodowego. 

EK 2
Ma wiedz� z zakresu metod wykonywania bada� parametrów ekologicznych �rodków 
transportu samochodowego. 

W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 3 Potrafi integrowa� informacje z literatury z wynikami eksperymentu. 

EK 4
Umie wykona� pomiary głównych wska�ników ekologicznych �rodków transportu 
samochodowego. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 5 Posiada umiej�tno�� zespołowego wykonania zada� badawczych. 

EK 6
Ma �wiadomo�� negatywnego wpływu transportu samochodowego na zdrowie człowieka i 
�rodowisko naturalne. 

Tre�ci programowe przedmiotu 
Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe Liczba godzin

W1 
Transport samochodowy a �rodowisko. Omówienie literatury do 
przedmiotu. Poj�cia podstawowe. Klasyfikacja zagro	e� �rodowiska 
naturalnego.  

1 

W2 
Etapy istnienia pojazdów. Uwarunkowania produkcyjne ska	e�
motoryzacyjnych. Główne aspekty eksploatacyjne. Likwidacja pojazdów - 
utylizacja, degradacja. Zmniejszanie szkodliwego oddziaływania 

1 



transportu na �rodowisko naturalne na wszystkich etapach istnienia 
pojazdów.  

W3 
Kierunki zmniejszania zu�ycia energii w transporcie kołowym. 
Aspekty konstrukcyjne. Organizacja transportu. In	ynieria ruchu 
drogowego. Energochłonno�� ró	nych �rodków transportu. 

1 

W4 
Wpływ materiałów eksploatacyjnych na ska�enie �rodowiska 
naturalnego. Paliwa silnikowe. Oleje silnikowe. Inne płyny i materiały 
eksploatacyjne. 

1 

W5 

Emisja substancji szkodliwych z silników. Klasyfikacja substancji 
szkodliwych dla �rodowiska. Przyczyny powstawania substancji 
szkodliwych i ich charakterystyka. Skład spalin a toksyczno�� spalin. 
Skład spalin podczas spalania paliw alternatywnych. Metody bada�
składników toksycznych spalin i aparatura pomiarowa. Przepisy w 
zakresie bada� emisji składników spalin. Czynniki wpływaj�ce na poziom 
substancji toksycznych w spalinach. Oczyszczanie spalin.  

1 

W6 

Ograniczanie emisji dwutlenku w�gla do atmosfery. Sposoby 
zwi�kszania sprawno�ci przetwarzania energii w układach nap�dowych. 
Odnawialne paliwa ciekłe. Paliwa gazowe. Ogniwa paliwowe. Nap�d 
hybrydowy. Nap�d elektryczny.

1 

W7 
Hałas i drgania wytwarzane przez pojazdy. 
ródła hałasu i drga� w 
transporcie. Metody bada�. Sposoby zmniejszania hałasu i drga�
wytwarzanych przez pojazdy. 

1 

W8 

Recykling i utylizacja materiałów z likwidowanych pojazdów. Proces 
technologiczny recyklingu pojazdów. Recykling zespołów nap�dowych, 
płynów eksploatacyjnych, opon i cz��ci gumowych, szkła 
samochodowego, akumulatorów, katalizatorów, tworzyw sztucznych.
Problematyka organizacyjna recyklingu pojazdów w Polsce. 

1 

W9 
Ekstremalne zjawiska klimatyczne zwi�zane z motoryzacj�. Efekt 
cieplarniany. Smog londy�ski i kalifornijski. Kwa�ne deszcze. Zwi�zki 
siarki. Zwi�zki ołowiu. Niszczenie warstwy ozonu stratosferycznego. 

1 

Suma godzin: 9 

Forma zaj�� – laboratoria 

Tre�ci programowe Liczba godzin

L1 
Zaj�cia wprowadzaj�ce. Szkolenie BHP, zasady zaliczenia przedmiotu, 
podział na podgrupy, harmonogram �wicze�. Identyfikacja zagro	e�
ekologicznych wyst�puj�cych w transporcie samochodowym.  

2 

L2 

Toksyczno�� spalin silnika o ZI. Wykonanie pomiarów udziałów 
składników toksycznych w spalinach silnika o ZI, w ró	nych stanach 
cieplnych. Okre�lenie wpływu parametrów operacyjnych i regulacyjnych na 
toksyczno�� spalin silnika o ZI. Weryfikacja obliczeniowa wyników 
eksperymentalnych. 

2 

L3 

Toksyczno�� spalin silnika o ZS. Wykonanie bada� zadymienia spalin 
oraz składu spalin silnika o ZS w ró	nych stanach cieplnych. Okre�lenie 
wpływu parametrów operacyjnych i regulacyjnych na toksyczno�� spalin 
silnika o ZS. Weryfikacja obliczeniowa wyników eksperymentalnych.

2 

L4 

Badanie katalizatora trójfunkcyjnego. Rodzaje i zadania układów 
oczyszczania spalin silników o ZI i o ZS. Wykonanie pomiarów 
niezb�dnych do okre�lenia stopnia konwersji toksycznych składników 
spalin. Pomiary hałasu w transporcie samochodowym.

2 

L5 
Zaj�cia zaliczeniowe. Odrabianie zaległych �wicze� laboratoryjnych, 
poprawa ocen uzyskanych z kolokwiów wprowadzaj�cych, wystawienie 
ocen ko�cowych, wpisy do indeksu.

1 

Suma godzin: 9 



Narz�dzia dydaktyczne
1 Wykład z prezentacj� multimedialn�
2 �wiczenia laboratoryjne: wykonywanie pomiarów na stanowiskach badawczych 

Sposoby oceny
Ocena formuj�ca 

F1 Kolokwia przed kolejnymi �wiczeniami laboratoryjnymi 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Ko�cowe kolokwium zaliczeniowe - wykłady 

 P2 Ocena �rednia z kolokwiów i sprawozda� z �wicze� laboratoryjnych  

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
�rednia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

18 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie konsultacji 

2 

Przygotowanie si� do laboratorium 15 

Przygotowanie si� do zaj�� 15 

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 
Literatura podstawowa 

1 
Chłopek Z.: Ochrona �rodowiska naturalnego. Seria: Pojazdy samochodowe. WKiŁ, Warszawa 
2002. 

2 
Gronowicz J.: Ochrona �rodowiska w transporcie l�dowym. Wydawnictwo Instytutu Technologii 
Eksploatacji w Radomiu, Pozna�-Radom 2004. 

3 
Merkisz-Guranowska A.: Recykling samochodów w Polsce. Wydawnictwo Instytutu Technologii 
Eksploatacji w Radomiu, Pozna�-Radom 2007. 

Literatura uzupełniajaca 

4 
Merkisz J., Pielecha I.: Alternatywne nap�dy pojazdów. Wydawnictwo Politechniki Pozna�skiej, 
Pozna� 2006. 

5 
Oprz�dkiewicz J., Stolarski B.: Technologia i systemy recyklingu samochodów. WNT, Warszawa 
2003. 

6 
Merkisz J.: Ekologia transportu . Seria: IM In	ynieria Maszyn (Wrocław) 1426-708X vol. 8, no. 4. 
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2003. 

7 
Bielaczyc P., Merkisz J., Pielecha I.: Stan cieplny silnika spalinowego a emisja zwi�zków 
szkodliwych. Wydawnictwo Politechniki Pozna�skiej, Pozna� 2001. 

8 
Merkisz J.: Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Pozna�skiej. 
Pozna� t1-1998, t2-1999. 

9 
Merkisz J.: Emisja cz�stek stałych przez silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym: wybrane 
zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Pozna�skiej, Pozna� 1997. 

10 
Merkisz J.: Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki 
Pozna�skiej, Pozna� 1995. 

11 
Merkisz J.: Wpływ motoryzacji na ska	enie �rodowiska naturalnego. Wydawnictwo Politechniki 
Pozna�skiej, Pozna� 1994. 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 



dla całego 
programu 

(PEK) 

EK 1 
MBM1A_W16+ 

MBM1A_W19+++ 
C1 W1-W9, 1 P1 

EK 2 MBM1A_W08++ C1,C2 W5,W7 1,2 F1, P1 

EK 3 MBM1A_U01+++ C1,C2 W5,W7,L2-4 1,2 F1, P2 

EK 4 MBM1A_U19+ C2 L1-L5 2 P2 

EK 5 MBM1A_K03++ C2 L1-L5 2 P2 

EK 6 MBM1A_K02+++ C1,C2 W4-W9,L1-L4 1,2 P1, P2 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocen� 2 (ndst) Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK 1 

Nie posiada wiedzy z 
zakresu ekologicznych 
oddziaływa� transportu 
samochodowego 

Zna jedynie podstawowe 
poj�cia z zakresu 
ekologicznych oddziaływa�
transportu samochodowego 

Potrafi opisa� ekologiczne 
oddziaływania transportu 
samochodowego 

Potrafi wyczerpuj�co 
opisa� ekologiczne 
oddziaływania 
transportu 
samochodowego 

EK 2 

Nie zna metod bada�
parametrów 
ekologicznych �rodków 
transportu 
samochodowego 

Zna podstawowe metody 
bada� parametrów 
ekologicznych �rodków 
transportu samochodowego 

Zna ró�norodne metody 
bada� parametrów 
ekologicznych �rodków 
transportu 
samochodowego 

Zna ró�norodne metody 
bada� parametrów 
ekologicznych �rodków 
transportu 
samochodowego  i 
sposoby ich realizacji 

EK 3 

Nie  potrafi ł�czy�
informacji z literatury i 
eksperymentu 

W stopniu podstawowym 
potrafi integrowa� informacje 
z literatury i eksperymentu 

Potrafi integrowa�
informacje z literatury i 
eksperymentu i prawidłowo 
je analizowa�

Potrafi wyczerpuj�co 
integrowa� informacje z 
literatury i eksperymentu 
i prawidłowo je 
analizowa�

EK 4 

Nie potrafi wykona�
podstawowych 
pomiarów wska�ników 
ekologicznych 

Potrafi wykona� wybrane 
pomiary wska�ników 
ekologicznych 

Potrafi wykona�
podstawowe pomiary 
wska�ników ekologicznych 

Potrafi wykona� pomiary 
ró�norodnych 
wska�ników 
ekologicznych wraz z ich 
wyczerpuj�c� analiz�

EK 5 
Nie potrafi 
współpracowa� w 
zespole badawczym 

Bierne zachowanie w zespole 
badawczym 

Czynne zaanga�owanie w 
zespole badawczym 

Wyró�nia si�
aktywno�ci� w zespole 
badawczym 

EK 6 

Nie rozumie wpływu 
transportu 
samochodowego na 
zdrowie i �rodowisko 
naturalne człowieka 

Ma �wiadomo�� wpływu 
transportu samochodowego 
na zdrowie i �rodowisko 
naturalne człowieka lecz nie 
traktuje tego priorytetowo 

Ma pogł�bion�
�wiadomo�� wpływu 
transportu 
samochodowego na 
zdrowie i �rodowisko 
naturalne człowieka 

Ma pełn� �wiadomo��
wpływu transportu 
samochodowego na 
zdrowie i �rodowisko 
naturalne człowieka i 
podejmuje działania 
zapobiegawcze. 

Autor programu: dr in�. Piotr Szcz�sny 

Adres e-mail: p.szczesny@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii 

Osoba, osoby 
prowadz�ce: 

dr in�. Piotr Szcz�sny, dr in�. Paweł Kordos, mgr in�. Rafał Wrona


