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Nazwa przedmiotu 

MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 

Mechanics and Strength of Materials  

Kierunek: 

Inżynieria Materiałowa 

Kod przedmiotu:  

Rodzaj przedmiotu: 

obowiązkowy 

Poziom studiów: 

studia I stopnia 

forma studiów: 

studia 

niestacjonarne 

Rok: II 

Semestr: III i IV 

Rodzaj zajęć: 

Wyk. Ćwicz.  

Liczba godzin/zjazd: 

10W, 10Ć 

10W, 10Ć  

Liczba punktów: 

3 ECTS 

3 ECTS 

 

 

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I KARTA PRZEDMIOTU 

 

CEL PRZEDMIOTU  

C1. Przekazanie studentom zagadnień z mechaniki i wytrzymałości materiałów w zakresie inżynierskim. 

C2. Zapoznanie studentów ze metodami stosowania teorii mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów w 

praktyce inżynierskiej. 

C3. Zapoznanie studentów z metodami projektowania, obliczania i stosowania układów mechanicznych w 

prostych konstrukcjach inżynierskich.  

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Znajomość fizyki i matematyki na poziomie akademickim  

2. Umiejętność wykonywania obliczeń matematycznych  

3. Znajomość rysunku technicznego i zasad geometrii 

4. Umiejętności logicznego poszukiwania możliwych rozwiązań 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

EK 1 – posiada podstawową wiedzę teoretyczną, którą może zaaplikować do analizy układów 

mechanicznych lub obliczeń wytrzymałościowych 

EK 2 – potrafi właściwie dobrać metodykę do rozwiązywania zagadnień mechanicznych, 

EK 3 – zna podstawowe schematy obciążeń i możliwe ich kombinacje oraz potrafi zaprojektować prosty 

układ mechaniczny tak, aby spełnił warunki wytrzymałościowe, 

EK 4 – potrafi rozwiązywać statycznie wyznaczalne konstrukcje proste, ramowe i kratowe 

EK 5 – potrafi dobrać do konstrukcji odpowiedni materiał, przekrój, podparcie oraz odpowiednio ją 

obciążyć.  

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć – WYKŁADY Liczba godzin 

W 1 – Ogólne pojęcia i zasady Mechaniki Technicznej. 1 

W 2 – Zbieżne układy sił  1 

W 3 – Podstawy redukcji układów sił. 1 

W 4 – Redukcja i równowaga płaskich układów sił. 1 

W 5 – Tarcie. 1 
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W 6 – Przestrzenny układ sił.  1 

W 9 – Środki ciężkości figur płaskich. 1 

W 10 – Środki ciężkości brył   1 

W 11 – Podstawowe pojęcia i określenia wytrzymałości materiałów.  1 

W 12 – Konstrukcje rozciągane i ściskane.  1 

W 13 – Wielowymiarowy stan naprężenia.  1 

W 14 – Analiza stanu odkształcenia. 1 

W 15 – Analiza pręta zginanego.  1 

W 16 – Skręcanie prętów. 1 

W 17 - Wytrzymałość złożona. 1 

W 18 – Ugięcia belek. 1 

W 19 – Wyboczenie prętów prostych 1 

W 20 – Wytrzymałość zmęczeniowa. 1 

Forma zajęć – Ćwiczenia Liczba godzin 

Ć 1 – Zbieżny układ sił, płaskie układy sił bez tarcia - przykłady 1 

Ć 2 – Przestrzenny układ sił bez tarcia – przykłady - zadania 1 

Ć 3 – Płaskie układy sił z tarciem - zadania 1 

Ć 4 – Belki proste statycznie wyznaczalne – zasady obliczeń 1 

Ć 5 – Belki proste statycznie wyznaczalne – interpretacja graficzna 1 

Ć 6 – Tarcie - zadania 1 

Ć 7– Dowolny przestrzenny układ sił - zadania 1 

Ć 8 – Środki ciężkości brył, powłok, figur płaskich - przykłady 1 

Ć 9 – Obliczanie kratownic płaskich – metoda równoważenia węzłów 1 

Ć 10 - Momenty bezwładności 1 

 1 

Ć 10 – Rozciąganie i ściskanie – przykłady 1 

Ć 11 –Naprężenia w przekrojach ukośnych, dwukierunkowy stan naprężenia - przykłady 1 

Ć 12 – Ścinanie czyste, ścinanie technologiczne - zadania 1 

Ć 13 –  Płaski stan naprężenia, koło Mohra 1 

Ć 14 – Zginanie, naprężenia przy zginaniu - przykłady 1 

Ć 15 – Momenty bezwładności, obliczanie belek na zginanie 1 

Ć 16 – Skręcanie, moment skręcający, odkształcenie pręta skręcanego 1 

Ć 17 – Wytrzymałość złożona, zginanie ukośne, ściskanie mimośrodowe- zadania  

 
1 

Ć 18 – Wyboczenie prętów ściskanych, siła krytyczna i naprężnie krytyczne 

 
1 

Ć 19 – Wytrzymałość zmęczeniowa, naprężenia okresowo zmienne 

 
1 

Ć 20 – Obliczenia na zmęczenie - zadania 

 
1 

 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

 

1. – wykład multimedialny 

2. – ćwiczenia audytoryjne – tablica 

 

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA) 

 

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń audytoryjnych 

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń 

F3. – ocena aktywności podczas zajęć 

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów związanych z mechaniką i wytrzymałością 

materiałów– zaliczenie na ocenę* 

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu - zaliczenie na ocenę* 
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*) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,  

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z prowadzącym 

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 

Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych 

 

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 

20W  2  40h 

                         20 h 

                         20 h 

 

                         20 h 

Suma                      100 h 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 

DLA PRZEDMIOTU 
                    6 ECTS 

 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA  

 

1. Niezgodziński M., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. Warszawa WNT 2008 

2. Leyko J.: Mechanika Ogólna WNP Warszawa 1996  

4. Dyląg Z., Orłoś Z., Jakubowicz A,: Wytrzymałość materiałów, T. 1 i 2, Warszawa WNT 2008. 

5. Misiak J.: Mechanika Techniczna Tom I WNT 1997 Warszawa. 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

1. dr. inż. Jacek Michalczyk. jm@wip.pcz.pl  

 

MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 

kształcenia 

Odniesienie danego efektu 

do efektów zdefiniowanych                    

dla kierunku 

Metalurgia 

Cele 

przedmiotu 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Sposób 

oceny 

EK1 
K_W01, K_W02, K_W06, 

K_W11, K_U01, K_K01  
C1, C2, C3 

W1-W20 

Ć1-Ć20 
1,2 

F1 

F2 

F3 

P1 

P2 

EK2 
K_W01, K_W02, K_W06, 

K_U01 
C1, C2, C3 

W11,W12 

W14, W15, 

Ć7, Ć8 

1,2 
F2 

P1 

EK3 
K_W01, K_W02, K_W06, 

K_W11, K_U01, K_K01  
C1, C3 

W8 – W20 

Ć5 – Ć20 
1,2 

F1 

F2 

F3 

P1 

P2 

EK4 
K_W01, K_W02, K_W06, 

K_W11, K_U01, K_K01  
C1,C2 

W3 - W10 

Ć5, Ć6,  

Ć9, Ć10 

1,2 

F1 

F2 

F3 

P1 

P2 

EK5 K_W01, K_W02, K_W06, C1, C2, C3 W1-W20 1,2 F1 

mailto:jm@wip.pcz.pl
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K_W11, K_U01, K_K01  Ć1-Ć20 F2 

F3 

P1 

P2 



 

 5
 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 
 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę4 Na ocenę 5 

Efekt 1 

Student zna 

podstawowe prawa 

mechaniki ogólnej oraz 

właściwości 

wytrzymałościowe 

materiałów i 

konstrukcji 

 

Student nie opanował 

podstawowej wiedzy z 

zakresu praw mechaniki 

ogólnej oraz 

właściwości 

wytrzymałościowe 

materiałów i 

konstrukcji 

 

Student częściowo 

opanował wiedzę z 

zakresu praw mechaniki 

ogólnej oraz 

właściwości 

wytrzymałościowe 

materiałów i 

konstrukcji 

 

Student opanował 

wiedzę z zakresu praw 

mechaniki ogólnej oraz 

właściwości 

wytrzymałościowe 

materiałów i 

konstrukcji 

Student bardzo dobrze 

opanował wiedzę z 

zakresu praw mechaniki 

ogólnej oraz 

właściwości 

wytrzymałościowe 

materiałów i 

konstrukcji, rozumie 

potrzebę i zna 

możliwości ciągłego 

dokształcania się 

Efekt 2 

Student zna 

podstawowe 

wiadomości z zakresu 

kinematyki i dynamiki 

punktu, układu punktów 

oraz brył sztywnych, 

 

Student nie zna 

podstawowe 

wiadomości z zakresu 

kinematyki i dynamiki 

punktu, układu punktów 

oraz brył sztywnych, 

 

Student częściowo zna 

podstawowe 

wiadomości z zakresu 

kinematyki i dynamiki 

punktu, układu punktów 

oraz brył sztywnych,  

 

Student dobrze zna 

podstawowe 

wiadomości z zakresu 

kinematyki i dynamiki 

punktu, układu punktów 

oraz brył sztywnych 

 

Student bardzo dobrze 

zna podstawowe 

wiadomości z zakresu 

kinematyki i dynamiki 

punktu, układu 

punktów oraz brył 

sztywnych 

Efekt 3 

Student zna 

podstawowe zależności 

występujące między 

obciążeniami i 

odkształceniami oraz 

zasadnicze metody 

obliczeń 

wytrzymałościowych 

 

Student nie zna 

podstawowe zależności 

występujące między 

obciążeniami i 

odkształceniami oraz 

zasadnicze metody 

obliczeń 

wytrzymałościowych 

 

Student częściowo zna 

podstawowe zależności 

występujące między 

obciążeniami i 

odkształceniami oraz 

zasadnicze metody 

obliczeń 

wytrzymałościowych 

 

Student dobrze zna 

podstawowe zależności 

występujące między 

obciążeniami i 

odkształceniami oraz 

zasadnicze metody 

obliczeń 

wytrzymałościowych 

 

Student bardzo dobrze 

zna podstawowe 

zależności występujące 

między obciążeniami i 

odkształceniami oraz 

zasadnicze metody 

obliczeń 

wytrzymałościowych Efekt 4 

Student potrafi 

rozwiązywać problemy 

z zakresu analizy 

statycznej prętów, 

belek, ram, kratownic  

 

Student nie potrafi  

rozwiązywać 

problemów z zakresu 

analizy statycznej 

prętów, belek, ram, 

kratownic 

 

Student z problemami 

ale potrafi rozwiązywać 

problemów z zakresu 

analizy statycznej 

prętów, belek, ram, 

kratownic 

 

Student dobrze radzi 

sobie z 

rozwiązywaniem 

problemów z zakresu 

analizy statycznej 

prętów, belek, ram, 

kratownicy 

 

 

Student bardzo dobrze 

radzi sobie z 

rozwiązywaniem 

problemów z zakresu 

analizy statycznej 

prętów, belek, ram, 

kratownicy, rozumie 

potrzebę i zna 

możliwości ciągłego 

dokształcania się 

Efekt 5 

Student zna 

podstawowe metody 

obliczeń 

wytrzymałościowych 

dowolnie obciążonych 

elementów 

konstrukcyjnych 

 

Student nie zna 

podstawowych metody 

obliczeń 

wytrzymałościowych 

dowolnie obciążonych 

elementów 

konstrukcyjnych 

 

Student częściowo zna 

podstawowe metody 

obliczeń 

wytrzymałościowych 

dowolnie obciążonych 

elementów 

konstrukcyjnych 

 

Student dobrze zna 

podstawowe metody 

obliczeń 

wytrzymałościowych 

dowolnie obciążonych 

elementów 

konstrukcyjnych 

 

Student bardzo dobrze 

zna podstawowe 

metody obliczeń 

wytrzymałościowych 

dowolnie obciążonych 

elementów 

konstrukcyjnych 

 

 

 

III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

 

1. Wszelkie informacje dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa wraz z:  

- programem studiów,  

- instrukcjami do wybranych ćwiczeń laboratoryjnych,  

- harmonogramem odbywania zajęć  

dostępne są na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej kierunku Inżynieria Materiałowa: 
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www.inzynieriamaterialowa.pl 

 

2. Rozkład konsultacji jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Inżynierii Materiałowej: 

www.inzynieriamaterialowa.pl, na tabliczkach informacyjnych umieszczanych na drzwiach gabinetów 

pracowników oraz w sekretariacie Instytutu. Informacje na temat godzin konsultacji przekazywane są także 

bezpośrednio na zajęciach. 

http://www.inzynieriamaterialowa.pl/
http://www.inzynieriamaterialowa.pl/

