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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Transportu Drogowego 
Kod - nazwa 
przedmiotu B316 - Budowa pojazdów samochodowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 + P15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L9 + P9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna” – sem. 3, Wytrzyma-
łość materiałów” – sem. 4. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się konstrukcją i podstawowymi obliczeniami ele-
mentów układu napędowego, nośnego, hamulcowego i kierowniczego pojazdów. Zaznajo-
mienie się z problematyką bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów.  

Metody dydaktyczne:  wykład, ćwiczenia laboratoryjne, projekty. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawdziany z ćwiczeń laboratoryjnych i projektów 
oraz egzamin. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Mechanizmy napędowe samochodu. Zadania sprzęgieł samochodowych, opis rozwiązań 
konstrukcyjnych, sprzęgła jedno i wielotarczowe, obliczenie zasadniczych wymiarów tarczy 
sprzęgłowej oraz spręŜyny talerzowej. Zadania skrzyń przekładniowych, opis rozwiązań kon-
strukcyjnych. Wstępne przeliczanie elementów skrzyń biegów; kół zębatych i wałków. Hy-
drodynamiczne sprzęgła i przekładnie. Obliczenie zasadniczych wymiarów sprzęgieł hydro-
kinetycznych. Przekładnie mechaniczne (planetarne) dla automatycznych skrzyń biegów, 
opis konstrukcji, zmiana przełoŜenia. Przekładnie o ciągłej zmianie przełoŜenia (CVT). Obli-
czenie zasadniczych wymiarów przekładni ciernej CVT. Konstrukcja i obliczanie wałów na-
pędowych, przeguby sztywne i elastyczne. Zadania przekładni głównych, opis rozwiązań 
konstrukcyjnych, wstępne przeliczania przekładni głównej, oraz łoŜyskowania, mechanizmy 
róŜnicowe, zasada działania, wstępne przeliczenia mechanizmów róŜnicowych. Układy na-
pędowe 4WD, rozwiązania konstrukcyjne. Opis rozwiązań konstrukcyjnych mostów napędo-
wych, rodzaje półosi napędowych, łoŜyskowania półosi. Wymagania stawiane mechanizmom 
nośnym. Rodzaje i zadania zawieszeń, komfort jazdy, rodzaje i opis konstrukcji elementów 
resorujących, przeliczanie zasadniczych wymiarów elementów resorujących, sposób doboru 
elementów resorujących, amortyzatory, zasada działania, opis konstrukcji. Wymagania sta-
wiane mechanizmom hamulcowym. Konstrukcja i obliczanie hamulców. Zasady działania 
układów przeciwblokujących ABS-u, opisy rozwiązań konstrukcyjnych. Rodzaje i zadania 
układów kierowniczych. ZaleŜności kinematyczne, układy wspomagające. 
Laboratoria   
Wyznaczanie parametrów rozkładu mas samochodu. Wyznaczanie momentu bezwładności 
pojazdu względem osi pionowej. Wyznaczanie momentów bezwładności pojazdu względem 
osi poprzecznych. Badanie jakości zawieszeń. Wyznaczanie charakterystyki podciśnienio-
wego i nadciśnieniowego układu wspomagającego hamulce. Wyznaczanie kinematyki układu 
kierowniczego. Badanie komfortu jazdy. 
Projekty   
1.Projekt jednotarczowego sprzęgła suchego do samochodu osobowego, 2. Projekt skrzyni 
biegów – wyznaczenie zaleŜności geometrycznych, 3. Projekt tylnego mostu napędowego- 
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obliczenia wytrzymałościowe 4. Projekt zawieszenia kół – obliczenia wytrzymałościowe, 5. 
Projekt układu hamulcowego do samochodu osobowego – obliczenia układów wykonaw-
czych.  
Literatura podstawowa  
[1] Studziński K.; Samochód. Teoria, konstrukcja i obliczanie. WKiŁ, Warszawa 1980. 
[2] Jaśkiewicz Z.; Projektowanie układów napędowych pojazdów samochodowych. WKiŁ, 

Warszawa 1982. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Reimpell J.; Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji. WKiŁ, Warszawa 1997. 
[2] Reński A.; Budowa samochodów. Układy hamulcowe i kierownicze oraz zawieszenia. 

Wyd. PW, Warszawa 1997. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Witold GrzegoŜek prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych 
 i Silników Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Transportu Drogowego 
Kod - nazwa 
przedmiotu B317- Źródła nap ędu samochodów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + C15 + L15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + C9 + L9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: „Termodynamika techniczna” - sem. 2, „Me-
chanika ogólna” – sem. 3, „Mechanika płynów” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z konstrukcją i eksploatacją konwencjonalnych 
i przyszłych źródeł napędu pojazdów samochodowych, współczesne problemy związane z 
eksploatacją silników spalinowych. 

Metody dydaktyczne:  wykłady z prezentacją multimedialną, ćwiczenia tablicowe z aktyw-
nym zaangaŜowaniem studentów, aktywny udział w realizacji ćwiczeń laboratoryjnych, opra-
cowanie sprawozdań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kartkówki z laboratoriów i ćwiczeń oraz kolo-
kwium. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Klasyfikacja źródeł napędu pojazdów. Teoretyczne podstawy pracy silników cieplnych. Obie-
gi teoretyczne: Carnota, Otto, Diesel, Sabath’e, Stirlinga, Ericssona. Bilans cieplny obiegów. 
Rzeczywisty obieg cieplny silników zewnętrznego i wewnętrznego spalania. Zasada działa-
nia silników dwu- i czterosuwowych ZI i ZS. Zasada działania silników przepływowych, silnika 
Wankla i Stirlinga. Analiza konstrukcji i zastosowania współczesnych silników spalinowych: 2 
i 4 suwowy silnik tłokowy, silnik Wankla, silnik Stirlinga, silniki przepływowe. Wskaźniki robo-
cze maszyn cieplnych. Klasyfikacja układów hybrydowych. Gromadzenie energii w układach 
hybrydowych. Zasady odzyskiwania energii. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjo-
nalnych układów hybrydowych. Układy hybrydowe stosowane w pojazdach. Ogniwa paliwo-
we, zasada działania, moŜliwości stosowania w pojazdach. Tendencje rozwoju źródeł napę-
du samochodów.  
Ćwiczenia  
Zasady obliczania sprawności teoretycznej obiegów. Obliczenia parametrów roboczych 
obiegu silnika spalinowego. Bilans energetyczny maszyn cieplnych na przykładzie bilansu 
cieplnego tłokowego silnika spalinowego. Obliczanie głównych wymiarów silnika spalinowe-
go. Bilans energetyczny układu hybrydowego z silnikiem spalinowym. Podstawowe charakte-
rystyki współpracy silników spalinowych z pojazdem, 
Laboratoria  
Analiza konstrukcyjna tłokowych silników spalinowych. Sporządzenie podstawowych charak-
terystyk silnika spalinowego ZI i ZS: charakterystyka prędkościowa silnika ZI, regulatorowa 
silnika ZS, charakterystyki obciąŜeniowe. Sporządzanie charakterystyki uniwersalnej. Bada-
nie współpracy maszyny cieplnej z odbiornikiem energii. Analiza konstrukcyjna silnika Wan-
kla, Stirlinga i Ericssona. Analiza konstrukcyjna i sporządzenie charakterystyki silnika prze-
pływowego.  
Literatura podstawowa  
[1] Rychter T., Teodorczyk A.; Teoria silników tłokowych. WKiŁ, Warszawa 2006. 
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[2] Luft S.; Podstawy budowy silników. WKiŁ, Warszawa 2006. 
[3] Wajand J.A., Wajand J.T.; Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe. WNT, 

Warszawa 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Merkisz J.; Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 1998. 
[2] Bernhard M.; Badania trakcyjnych silników spalinowych. WKiŁ, Warszawa 1970. 
[3] Materiały z specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Marek BrzeŜański, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych 
 i Silników Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Transportu Drogowego 
Kod - nazwa przed-
miotu B318 - Teoria ruchu samochodów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin 
Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka” – sem. 1 i 2, „Fizyka” – sem.2. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z podstawowymi obliczeniami niezbędnymi dla 
budowy samochodów oraz z dynamiką podłuŜną i poprzeczną samochodu. 
Metody dydaktyczne:  wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych i programów 
komputerowych oraz udział w zajęciach laboratoryjnych z wykorzystaniem samochodu ba-
dawczego. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawdziany z laboratoriów oraz kolokwium koń-
cowe. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium końcowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie: przedmiot i zakres wykładu, literatura. Charakterystyki silników, ich aproksy-
macja dla potrzeb przedmiotu. Siły działające na pojazd. Mechanika ogumionego koła: opory 
ruchu, równania sił, kinematyka, sprawność koła. Opory ruchu pojazdów i moce oporów: opo-
ry drogowe, opór powietrza, opór bezwładności i ich wyznaczanie. Równania sił i mocy pojaz-
du, charakterystyka dynamiczna i charakterystyka mocy. Straty w układzie przeniesienia na-
pędu na koła, sprawności. Wyznaczanie osiągów pojazdu: prędkości maksymalnej, pokony-
wanych wzniesień, przyspieszeń, czasu i drogi rozpędzania. Siły styczne między oponą 
i drogą, współczynniki przyczepności. Reakcje jezdni na koła samochodu. Hamowanie pojaz-
du: równanie ruchu, rozdział sił hamowania, ABS,  wymagania norm, droga hamowania, 
średnie opóźnienie. Kierowalność i stateczność ruchu samochodu: boczne znoszenie koła, 
ruch samochodu na łuku przy kołach sztywnych i podatnych, warunki zachowania stateczne-
go ruchu, modele pojazdów i kół ogumionych, równania ruchu samochodu z kołami elastycz-
nymi, zasada działania ESP. 
Laboratoria  
Wprowadzenie: metody badań samochodów, aparatura pomiarowa. Pomiar hałasu zewnętrz-
nego podczas jazdy i postoju oraz hałasu wewnątrz pojazdu, pomiary rozpędzania, czasy, 
drogi, przyspieszenia, prędkości maksymalne. Pomiary hamowania z uŜyciem róŜnych przy-
rządów, wyznaczenie charakterystyk hamowania. Usterki układu hamulcowego Pomiary sta-
teczności i kierowalności, jazda po okręgu, podwójna zmiana pasa ruchu, test “łosia”. 
Literatura podstawowa  
[1] Arczyński S.; Mechanika ruchu samochodu. WNT, Warszawa 1993. 
[2] Lanzendoerfer J., Szczepaniak C.; Teoria ruchu samochodu. WKiŁ, Warszawa 1980. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Mitschke M.; Dynamika samochodu, t. 1. Napęd i hamowanie. WKiŁ, Warszawa 1987. 
[2] Prochowski L.; Mechanika ruchu. WKiŁ, Warszawa 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Piotr Świder 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych  
i Silników Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Transportu Drogowego 
Kod - nazwa 
przedmiotu B319 - Infrastruktura drogowa 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  załoŜeniem przedmiotu jest zapoznanie się z infrastrukturą 
drogową i jej wpływem na środowisko i bezpieczeństwo ruchu. Celem jest zdobycie umiejęt-
ności oceny stanu technicznego i moŜliwości poprawy infrastruktury drogowej w aspekcie 
bezpieczeństwa transportu.  

Metody dydaktyczne:  wykład wspomagany środkami multimedialnymi prezentującymi 
współczesne rozwiązania infrastruktury drogowej. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kartkówki cząstkowe oraz kolokwium końcowe. 
Ocena ko ńcowa : ocena z kolokwium końcowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Charakterystyka krajowej infrastruktury drogowej. Klasy-
fikacja dróg. Elementy i wyposaŜenie techniczne dróg. Akty prawne dotyczące budowy dróg. 
Tendencje rozwojowe w zakresie budowy dróg. SłuŜby utrzymania technicznego dróg. 
Wpływ jakości dróg i stanu technicznego nawierzchni na bezpieczeństwo transportu i ruchu 
drogowego. Systemy sterowania i zarządzania ruchem drogowym w duŜych aglomeracjach 
miejskich. Wykorzystanie telematyki w transporcie i ruchu drogowym w aspekcie poprawy 
bezpieczeństwa. Wpływ infrastruktury i środków transportu na środowisko. Ochrona środo-
wiska. Kierunki działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Literatura podstawowa  
[1] Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski A.; Infrastruktura transportu samochodowego. Wyd. 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006. 
[2] Chłopek Z.; Pojazdy samochodowe. Ochrona środowiska naturalnego. WKiŁ, Warszawa 

2002. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Krystek R. (red.); Węzły drogowe i autostradowe. WKiŁ, Warszawa 2008. 
[2] Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.; InŜynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. 
     WKiŁ, Warszawa 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Edward Kołodziej, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych  
i Silników Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Transportu Drogowego 
Kod - nazwa 
przedmiotu B320 - Bezpiecze ństwo pojazdów i ruchu drogowego 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń 
III 
IV 

6 
7 

W15 
L15 + S15 

1 
3 

Niestacjonarne – I stopie ń 
III 
IV 

6 
7 

W9 
L9 + S9 

1 
3 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna” – sem. 3, „Budowa po-
jazdów samochodowych” – sem. 5. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami doty-
czącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa samochodu. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych i wygłoszenie referatu na 
seminariach. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: sem. 6 - kolokwium z wykładów; sem. 7 - ocena z 
referatu i kolokwium końcowe. 
Ocena ko ńcowa: po sem. 6 - ocena z kolokwium; po sem. 7 - średnia arytmetyczna ocen z 
referatu i kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do nauki o bezpieczeństwie w systemie „człowiek – technika – środowisko”. 
Rodzaje bezpieczeństw. Bezpieczeństwo w podsystemie „uczestnik ruchu – pojazd – oto-
czenie”. Definicje zdarzeń drogowych. Wskaźniki oceny stanu bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego (BRD). Podstawowe przyczyny zdarzeń drogowych. Sposoby kształtowania BRD. Za-
rządzanie prędkością. Bezpieczeństwo „uczestnika ruchu” - psychologiczne i fizjologiczne 
cechy zachować kierujących pojazdami. Oceny ryzyka doznania obraŜeń uczestnika ruchu. 
Bezpieczeństwo „pojazdu” – czynne, bierne, powypadkowe, ekologiczne, konstrukcyjne i 
prawne. Wymagania i charakterystyki elementów i systemów bezpieczeństwa samochodów. 
Zderzenia samochodów. Kompatybilność pojazdów. Wybrane zagadnienia z obszaru bez-
pieczeństwa „otoczenia” - drogi i ich infrastruktura, widoczność, warunki atmosferyczne, re-
gulacje prawne. Zagadnienia rekonstrukcji wypadków drogowych. 

Laboratoria  
Rozwiązania konstrukcyjne systemów bezpieczeństwa biernego samochodu, algorytmy ich 
uruchamiania. Prezentacja przebiegu testów zderzeniowych wg MIRA. Obliczanie wartości 
kryterium obraŜeń głowy HIC. Symulacja przebiegu wypadków drogowych programami: PC-
CRASH, Virtual CRASH, WINKOL, RWD, PC-RECT. Rejestratory danych wypadkowych. 
Seminaria  
Ocena stanu BRD w Polsce, UE i wybranych krajach świata. Bazy danych o zdarzeniach 
drogowych Programy poprawy BRD. Wpływ alkoholu i narkotyków na zachowanie uczestnika 
ruchu. Unormowania EKG ONZ, EU, USA z obszaru bezpieczeństwa czynnego i biernego. 
Bezpieczeństwo przewozu ładunków. 

Literatura podstawowa  
[1] Wicher J.; Bezpieczeństwo samochodu i ruchu drogowego. WKiŁ, Warszawa 2004. 
[2] Praca zbiorowa.; Wypadki drogowe – Vademecum biegłego sądowego. Wyd. IES, Kra-

ków 2010. 
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Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Seiffert U., Wech L.; Automotive Safety Handbook. SAE International 2007. 
[2] Braess H. H., Seiffert U.; Handbook of Automotive Engineering. SAE International 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Witold Jordan 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych  
i Silników Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Transportu Drogowego 
Kod - nazwa 
przedmiotu B321 - Biomechanika zderze ń 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna” – sem. 3, „Budowa po-
jazdów samochodowych” – sem. 5. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z zagadnieniami biomechanicznymi 
pozwalającymi na dokonywanie ocen w obszarze bezpieczeństwa biernego. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładzie. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium z wykładów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do klasycznej mechaniki zderzeń. Klasyfikacja zderzeń. Zasady opisujące 
zmianę ruchu ciała podczas zderzenia. Symulacja zderzeń. Bilans energetyczny zderzenia. 
Wprowadzenie do biomechaniki zderzeń (obraŜeń powstałych podczas zderzeń). Epidemio-
logia obraŜeń mechanicznych. Rodzaje mechanizmów powstawania obraŜeń podczas zde-
rzenia. Modele ciała człowieka stosowane w badaniach biomechanicznych. Skale nasilenia 
obraŜeń. Tolerancje funkcjonalne i bezobraŜeniowe ciała człowieka na bezwładnościowe 
obciąŜenie bezkontaktowe. Tolerancje poszczególnych części ciała człowieka na obciąŜenia 
kontaktowe (uderzenia). Biomechanika obraŜeń głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, brzu-
cha, miednicy i kończyn dolnych - kryteria obraŜeń. Mechaniczne modele ciała człowieka. 
Systemy powstrzymywania ruchu ciała człowieka we wnętrzu samochodu w czasie zderze-
nia. Warunki badań i kryteria obraŜeń stosowane w ocenie bezpieczeństwa biernego samo-
chodów. 
Literatura podstawowa  
[1] Wicher J.; Bezpieczeństwo samochodu i ruchu drogowego. WKiŁ, Warszawa 2008. 
[2] Wismans J. i inni.; Injury biomechanics. Wyd. Eindhoven University of Technology 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Matyjewski M.; Analiza i ocena technicznych sposobów zmniejszania skutków wypadków 

drogowych. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009. 
[2] Kramer F.; Passive Sicherheit von Kraftfahrzuegen. ATZ/MTZ Fachbuch 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Witold Jordan 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych  
i Silników Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Transportu Drogowego 
Kod - nazwa 
przedmiotu B322 - Badania techniczne pojazdów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Budowa pojazdów samochodowych” – 
sem. 5. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  załoŜeniem przedmiotu jest zapoznanie z warunkami dopusz-
czenia pojazdów do ruchu drogowego. Celem jest zdobycie umiejętności oceny stanu tech-
nicznego pojazdów samochodowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu.  

Metody dydaktyczne:  wykład  oraz praktyczne przeprowadzenie badań pojazdów i ich 
układów podczas zajęć laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawdziany z ćwiczeń laboratoryjnych oraz eg-
zamin. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wpływ stanu technicznego pojazdów na liczbę wypadków drogowych. Przepisy dotyczące 
dopuszczenia pojazdów do ruchu. Wymagania dotyczące prowadzenia badań technicznych. 
Podstawowe i okręgowe stacje kontroli pojazdów (SKP). WyposaŜenie techniczne SKP. Za-
kres i sposób prowadzenia badań samochodów. Kontrola układów: hamulcowych, kierowni-
czych i zawieszeń. Kontrola osprzętu elektrycznego i oświetlenia. Sprawdzenie układów za-
silania paliwowego i wydechowego silnika. Diagnostyka EOBD. Przebieg procesu badań na 
linii diagnostycznej. Badania rozszerzone pojazdów. Rejestracja wyników.  Badania homolo-
gacyjne. Badania drogowe. 
Laboratoria  
Badania układu hamulcowego. Badania układu kierowniczego i zawieszenia. Kontrola 
osprzętu elektrycznego. Pomiary toksyczności spalin i zadymienia. Pomiary hałasu. Kontrola 
oświetlenia i wyposaŜenia dodatkowego samochodów. Stanowiskowe badania pojazdów na 
hamowni podwoziowej. Diagnostyka EOBD. 
Literatura podstawowa  
[1] Trzeciak K.; Diagnostyka samochodów osobowych. WKiŁ, Warszawa 2003. 
[2] Trzeciak K.; WyposaŜenie warsztatów samochodowych. WKiŁ, Warszawa 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Dziennik Ustaw nr 155. z 21 września 2009 r. Poz. 1232. Rozporządzenie Ministra Infra-

struktury z dnia 18.09.2009 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia badań tech-
nicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 

[2] Wicher J.; Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. WKiŁ, Warszawa 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Edward Kołodziej, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych  
i Silników Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Transportu Drogowego 
Kod - nazwa 
przedmiotu B323 - Ekologiczne i prawne aspekty transportu drog owego 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + S15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + S9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Wybrane problemy transportu drogowego” 
– sem. 4, „Źródła napędu samochodów” – sem. 5. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie oddziaływania transportu drogowego na środowisko. 
Zdobycie umiejętności rozpoznawania zagroŜeń generowanych przez transport drogowy. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, samodzielne opracowanie zadanego te-
matu na zajęcia seminaryjne. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: seminarium oraz kolokwium końcowe. 
Ocena ko ńcowa : ocena z kolokwium końcowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Oddziaływanie transportu drogowego na środowisko naturalne. Rodzaje zagroŜeń genero-
wanych przez środki transportu drogowego. Toksyczność spalin. Oddziaływanie płynów eks-
ploatacyjnych na środowisko. Przewóz ładunków niebezpiecznych. Prawne aspekty bezpie-
czeństwa ekologicznego. Metody zwiększania bezpieczeństwa ekologicznego transportu 
drogowego.  

Seminaria  
Transport drogowy w strategii „zrównowaŜonego rozwoju świata”. Miejsce recyklingu samo-
chodów w bezpieczeństwie ekologicznym. Regulacje ustawowe dotyczące recyklingu. Ele-
menty prawa przewozowego. Rola i zadania Inspekcji Transportu Samochodowego. Odpo-
wiedzialność cywilna i prawna za wypadki drogowe. 
Literatura podstawowa  
[1] Merkisz J., Pielecha L.; Pragmatyczne podstawy ochrony powietrza atmosferycznego 

w  transporcie drogowym. Wyd .Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.  
[2] Prochowski L., śuchowski A.; Technika transportu ładunków. WKŁ, Warszawa 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Pusty T.; Przewóz towarów niebezpiecznych. WKiŁ, Warszawa 2009. 
[2] Osiński J., śach P.; Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. WNT, Warszawa 

2003.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot  Dr hab. inŜ. Andrzej Mruk, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych 
 i Silników Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Transportu Drogowego 
Kod - nazwa 
przedmiotu B324 - Rzeczoznawstwo samochodowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 S15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 S9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Budowa pojazdów samochodowych” – 
sem. 5, „Źródła napędu samochodów” – sem. 5, „Badania techniczne pojazdów” – sem. 6. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami rzeczoznawstwa samochodo-
wego. Poznanie czynności rzeczoznawczych z obszaru motoryzacji. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach seminaryjnych; opracowanie tematu na 
seminarium. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie pracy seminaryjnej. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminaria  
Podstawy prawne funkcjonowania rzeczoznawców samochodowych w Polsce. Wy-
konywanie czynności rzeczoznawczych w zakresie kompetencji „technika samocho-
dowa” - diagnostyka i ocena stanu technicznego samochodu, awaryjne uszkodzenia 
zespołów i ustalanie przyczyn ich powstania. Wykonywanie czynności rzeczoznaw-
czych w zakresie kompetencji „wycena wartości pojazdów samochodowych oraz ja-
kości i kosztów napraw powypadkowych” - ocena uszkodzeń powypadkowych samo-
chodu, metody weryfikacji uszkodzeń wypadkowych i zgłaszanych okoliczności ich 
powstania, metody szacowania kosztów napraw powypadkowych. Wykonywanie 
czynności rzeczoznawczych w zakresie kompetencji „ruch drogowy i odtwarzanie 
przebiegu wypadków i kolizji drogowych”. 

Literatura podstawowa  
[1] Wilczkowski A.; Awarie silników spalinowych. Wyd. M&W, Łódź 1999. 
[2] Materiały Szkoleniowe SRTSiRD „EKSPERTMOT” - Technika Samochodowa CA, Ruch 
     drogowy i odtwarzanie wypadków drogowych CB, Wycena wartości pojazdów CC. 
     Warszawa 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Praca zbiorowa.; Wypadki drogowe – Vademecum biegłego sądowego. Wyd. IES, Kra-

ków 2010. 
[2] Braess H. H., Seiffert U.; Handbook of Automotive Engineering. SAE International 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot  Dr hab. inŜ. Andrzej Mruk, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych  
i Silników Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Transportu Drogowego 
Kod - nazwa przed-
miotu B325 - Seminarium dyplomowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 S30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 S18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zatwierdzony temat pracy dyplomowej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  nabycie umiejętności formułowania tekstów technicznych 
i referowania analiz oraz projektów technicznych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział na zajęciach, prezentacja opracowywanych 
w ramach prac dyplomowych projektów i analiz technicznych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  prezentacja na seminarium zadań realizowanych 
w ramach pracy dyplomowej oraz obrona słuszności sposobu ich rozwiązania. 
Ocena ko ńcowa: ocena z seminarium. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Seminaria  
Zasady techniczne pisania prac dyplomowych. Redagowanie tekstów technicznych. Sche-
mat pracy dyplomowej typu: badawczo – pomiarowego, konstrukcyjnego, kompilacyjnego - 
analizy problemu, zagadnienia technicznego na podstawie literatury i innych dostępnych 
materiałów. Błędy popełniane przy pisaniu prac dyplomowych. Prezentacja zadań realizo-
wanych w ramach pracy dyplomowej oraz obrona słuszności sposobu ich rozwiązania. Re-
ferowanie i obrona pracy dyplomowej. Przebieg egzaminu dyplomowego. 

Literatura podstawowa  
[1] Bielec B.; Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB, Kraków 

2000. 
[2] Godziszewski J.; Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych. 

TNOiK, Zielona Góra 1987. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Opoka E.; Uwagi o pisaniu i redagowania prac dyplomowych na studiach technicznych. 

Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001. 
[2] Zendrawski R.; Praca magisterska – jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne. 

Wyd. CeDeWu, Warszawa 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 
 
 
 


