
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T311- Motoryzacyjne ska Ŝenie środowiska 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV VII W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń IV VII W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Środki transportu samochodowego”, 
„Silniki spalinowe” 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z oddziaływaniem transportu na środowisko.  

Metody dydaktyczne:  wykład z prezentacją multimedialną, aktywny udział w realizacji 
ćwiczeń laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, kolokwium zaliczeniowe. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rola i znaczenie pojazdów samochodowych we współczesnym świecie w aspekcie ich  
oddziaływania na środowisko naturalne. Mechanizm tworzenia toksycznych związków w 
spalinach silników ZI i ZS, charakterystyka poszczególnych toksycznych składników spalin. 
Sposoby ograniczania emisji toksycznych związków spalin: reaktory katalityczne, filtry 
cząstek stałych. Normy i metody badań emisji toksycznych związków w spalinach 
silnikowych: normy homologacyjne, normy stosowane przy okresowym badaniu technicznym 
pojazdów. Analizatory i metody pomiaru stęŜenia toksycznych związków w spalinach 
silnikowych. Problemy hałasu, drgań i ciepła emitowanych przez pojazdy samochodowe. 
Degradacja, składowych części pojazdów i materiałów eksploatacyjnych, recykling. Sposób 
eksploatacji pojazdu w aspekcie obciąŜenia środowiska naturalnego. 
 
Laboratoria  
Pomiar stęŜenia składników toksycznych spalin wg wymagań okresowych badań 
technicznych pojazdów. Pomiar stęŜenia podstawowych składników toksycznych spalin 
przed i za reaktorem katalitycznym w warunkach sporządzania charakterystyki 
obciąŜeniowej. Badanie emisji podczas zasilania silnika róŜnymi paliwami. Pomiar 
zadymienia spalin silnika ZS. Pomiar stęŜenia składników spalin za pomocą analizatorów 
typu NDIR, FID i CLD. Pomiar stęŜenia NO/NOx w spalinach silnika przy róŜnych stanach 
obciąŜenia. Badanie emisji podczas rozruchu i fazy nagrzewania się silnika. 
 
Literatura   
[1] Bielaczyc P., Merkisz J., Pielecha J.: Stan cieplny silnika spalinowego a emisja związków 

szkodliwych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001. 
[2] Chłopek Z.: Ochrona środowiska naturalnego, seria Pojazdy Samochodowe, WKiŁ, 

Warszawa 2002. 
[3] Merkisz J.: Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wydawnictwo Politechniki 

Poznańskiej 1998 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Marek BrzeŜański 

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



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T312 - Budowa samochodów 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  mechanika, wytrzymałość materiałów, teoria 
ruchu pojazdu  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zaznajomienie się z konstrukcją  i obliczeniami elementów   , 
układów napędowych, nośnych ,hamulcowych i kierowniczych pojazdów.     

Metody dydaktyczne:  Wykład oraz ćwiczenia laboratoryjne 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin 
przedmiotowy  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Mechanizmy napędowe samochodu. Zadania sprzęgieł samochodowych, opis rozwiązań 
konstrukcyjnych, obliczenie zasadniczych wymiarów tarczy sprzęgłowej oraz spręŜyny 
talerzowej. Zadania skrzyń przekładniowych, opis rozwiązań konstrukcyjnych. Wstępne 
przeliczanie elementów skrzyń biegów; kół zębatych i wałków. Hydrodynamiczne sprzęgła i 
przekładnie. Przekładnie planetarne. Przekładnie o ciągłej zmianie przełoŜenia (CVT). 
Konstrukcja i obliczanie wałów napędowych, przeguby sztywne i elastyczne. Zadania 
przekładni głównych, opis rozwiązań konstrukcyjnych, wstępne przeliczania przekładni 
głównej, oraz łoŜyskowania, mechanizmy róŜnicowe, zasada działania. Opis rozwiązań 
konstrukcyjnych mostów napędowych, rodzaje półosi napędowych, łoŜyskowania półosi.  
Rodzaje i zadania zawieszeń, komfort jazdy, rodzaje i opis konstrukcji elementów 
resorujących, sposób doboru elementów resorujących, amortyzatory, zasada działania, opis 
konstrukcji. Wymagania stawiane 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 charakterystyki talerzowej spręŜyny dociskowej w sprzęgle. Wyznaczanie 
parametrów rozkładu mas samochodu. Wyznaczanie momentu bezwładności pojazdu 
względem osi pionowej. Wyznaczanie wartości współczynnika sztywności zawieszeń. 
Wyznaczanie momentów bezwładności pojazdu względem osi poprzecznych.   

Literatura    
[1] Reimpell J.: Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji. WKiŁ Warszawa 1997. 

[2] Studziński K.: Samochód Teoria, konstrukcja i obliczanie. WKiŁ Warszawa 1980.    

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab.inŜ. Witold GrzegoŜek prof.PK 

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T313 - Diagnostyka samochodów i ich podzespołów 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L30 5 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L18 5 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Silniki spalinowe”, „Budowa samochodów”. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami diagnostyki 
maszyn. Zapoznanie studentów z metodami diagnozowania zespołów pojazdu 
samochodowego. Zapoznanie studentów z technikami komputerowymi w diagnostyce silnika 
i zasadami diagnostyki układów bezpieczeństwa czynnego i biernego.  
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, samodzielne 
wykonywanie testów diagnostycznych, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów i egzamin  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe pojęcia diagnostyki maszyn. Diagnozowanie silnika spalinowego: układ tłokowo 
korbowy, układ smarowania, układ chłodzenia. Udziały mocy poszczególnych cylindrów. 
Diagnozowanie układu zapłonowego. Diagnostyka czujników i aktuatorów układu zasilania 
silnika. Analiza spalin i pomiar zadymienia spalin. Techniki komputerowe w diagnostyce 
silnika: diagnostyka pokładowa silnika (OBD II), zastosowanie testerów i diagnoskopów. 
Diagnozowanie układu hamulcowego: obowiązujące przepisy, metodyka badań, ocena 
wyników. Diagnostyka układu ABS. Diagnostyka zawieszeń i układu kierowniczego. 
Diagnostyka elementów osprzętu elektrycznego: akumulator, prądnica, rozrusznik, układ 
oświetlenia. Zakres badań pojazdów w Stacji Kontroli Pojazdów. 
Laboratoria  
Diagnozowanie silnika z zapłonem iskrowym: metody organoleptyczne, pomiar ciśnienia 
spręŜania, powietrzna próba szczelności cylindrów, analiza spalin, diagnozowanie układu 
zapłonowego i zasilania silnika, analiza działania sondy lambda. Diagnozowanie osprzętu 
silnika, układów bezpieczeństwa czynnego i biernego, wyposaŜenia elektrycznego 
samochodu z zastosowaniem testerów komputerowych. Diagnozowanie układu 
hamulcowego w warunkach stanowiskowych i drogowych, badania układu ABS na 
stanowisku bębnowym Diagnozowanie zawieszeń: badania amortyzatorów, kontrola luzów w 
zawieszeniu, kontrola geometrii kół, kontrola układu kierowniczego. Ocena stanu ogumienia, 
wyrównowaŜanie kół. Kontrola oświetlenia. Badania samochodu na linii diagnostycznej w 
stacji kontroli pojazdów. 
Literatura  
[1] Mazurek St., Merkisz J.: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, 

WKŁ, Warszawa 2007. 
[2] Bocheński C.: Badania kontrolne samochodów. Praca zbiorowa. WKŁ, Warszawa 2000. 
[3] Sitek K.: Diagnostyka samochodowa. Wyd. AUTO, Warszawa 1999. 
[4] Trzeciak K. Diagnostyka samochodów osobowych. WKŁ, Warszawa 2008. 
[5] Lozia Zb. Diagnostyka samochodowa. Laboratorium. Praca zbiorowa. Politechnika  



     Warszawska, Warszawa 2007.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inŜ. Andrzej Gajek 

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport  

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T314 - Elektrotechnika i elektronika samochodowa 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka”, „Elektrotechnika i elektronika”.  
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zrozumienie zasady działania elektrycznych i elektronicznych 
układów zasilania, sterowania i regulacji w technice motoryzacyjnej.  
Metody dydaktyczne: wykład, zajęcia laboratoryjne, pokaz, pomiary w układach sterowania, 
opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 
zaliczeniowe z tematyki wykładów i zajęć laboratoryjnych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
System zasilania energią elektryczną w pojeździe. Budowa, zasada działania i 
charakterystyki prądnicy samochodowej z komutatorem diodowym. Elektroniczny regulator 
napięcia prądnicy. Nowe koncepcje instalacji dwunapięciowych 14/42V. System rozruchu 
silnika. Model matematyczny rozrusznika. Nowoczesne rozwiązania prądnico-rozruszników. 
Elektroniczne systemy zapłonu i wtrysku. Odmiany bezrozdzielaczowych układów zapłonu. 
Elektrowtryskiwacze - budowa, sterowanie. Czujniki w pojazdach samochodowych. 
Sterowniki mikroprocesorowe w systemach samochodowych. Silniki prądu stałego 
stosowane w pojazdach i ich charakterystyki. Silnik krokowy, sterowanie i zastosowanie. 
Układy x-by-wire. Autoalarmy i immobilizery. Zasada działania systemu diagnostycznego 
OBDII. Systemy ABS, ASR, ESP oraz 4-WS.  
Laboratoria  
Samochodowy system zasilania – badanie prądnicy samochodowej i elektronicznego 
regulatora  napięcia. Badanie charakterystyk elektronicznego układu zapłonowego. Badanie 
jedno- i wielopunktowego układu wtrysku paliwa. Symulator sprzętowy systemu OBD2. 
Instalacje zasilania gazem LPG. Samochodowy komputer pokładowy – zasada działania 
oraz mikroprocesorowy układ pomiaru wielkości nieelektrycznych (prędkość, temperatura, 
ciśnienie) w systemach mechatronicznych. 

Literatura     
[1] Herner A.: Elektronika w samochodzie. WKiŁ, W-wa 2001. 
[2] Konopiński M.: Elektronika w technice motoryzacyjnej. WKiŁ, W-wa 1987.  
[3] Koziej E.: Maszyny elektryczne pojazdów samochodowych. WNT, W-wa 1986. 
[4] Bosch R.: Automotive Electrics Automotive Electronics, Systems and Components. 5th 

edition. 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Józef Tutaj 

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T315 - Technologia pojazdów samochodowych 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Budowa samochodów”, „Silniki spalinowe 
w transporcie drogowym”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie technologii charakterystycznych dla przemysłu 
motoryzacyjnego. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. Samodzielne opracowanie sprawozdań 
z zajęć laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Charakterystyka przemysłu motoryzacyjnego – zagadnienia logistyczne i technologiczne. 
Technologia wytwarzania wybranych elementów tłokowych silników spalinowych (kadłuby, 
głowice, tuleje cylindrowe, tłoki, pierścienie tłokowe, korbowody, zawory, wały korbowe, wały 
rozrządu). Technologia montaŜu silnika. Technologia budowy samonośnych nadwozi 
samochodowych. Podział nadwozia na wytłoczki. Materiały na blachy karoseryjne. 
Technologia wykonania wytłoczek. Łączenie wytłoczek metodą zgrzewania 
elektrooporowego. Pokrycia ochronne i dekoracyjne nadwozi. Technologia wytwarzania 
elementów gumowych na przykładzie opon samochodowych. 
 
Laboratoria  
Prezentacja procesów technologicznych wybranych elementów silników spalinowych oraz 
przebiegu montaŜu silnika. Prezentacja przebiegu procesu produkcji elementów 
samonośnych nadwozi. MontaŜ samochodu. Prezentacja etapów procesu technologicznego 
opon samochodowych. 
 
Literatura  

[1] Adamiec P., Dziubiński J.: Wybrane zagadnienia materiałów konstrukcyjnych i 
technologii wytwarzania pojazdów. Wyd. Pol.Śl., Gliwice 1999. 

[2] Jezierski J.: Technologia tłokowych silników wysokopręŜnych. WNT, Warszawa 1999. 
[3] Karpiński S.: Kształtowanie elementów nadwozi samochodów. WKŁ , Warszawa 1996. 

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

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T316 - Techniczna eksploatacja samochodów 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W30 + L30 5 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W18 + L18 5 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zaliczone kierunkowe przedmioty 
techniczne zgodnie z planem studiów.  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  ZałoŜeniem jest na bazie technicznych przedmiotów 
kierunkowych zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu eksploatacji 
samochodów. Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności takiej eksploatacji pojazdów, 
która zapewni właściwe i efektywne ich wykorzystanie przy moŜliwie najniŜszych kosztach.  

Metody dydaktyczne:  Wykłady wspomaganie środkami multimedialnymi oraz ćwiczenia 
laboratoryjne prowadzone na rzeczywistych obiektach pojazdów samochodowych przy 
wykorzystaniu nowoczesnego wyposaŜenia obsługowo-naprawczego i bezpośrednim 
zaangaŜowaniu studentów w realizacji programu laboratorium. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Odrobienie i pozytywne zaliczenie wszystkich 
ćwiczeń laboratoryjnych oraz zdanie egzaminu pisemnego.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Problematyka eksploatacji współczesnych samochodów. Systemy eksploatacji pojazdów. 
Klasyfikacja i organizacja procesu obsługowego. WyposaŜenie stacji obsługowo-
naprawczych. Charakterystyka materiałów eksploatacyjnych i pielęgnacyjnych samochodów. 
Obsługa, kontrola i regulacja silników z zapłonem iskrowym oraz silników z zapłonem 
samoczynnym. Obsługa układów chłodzenia i smarowania silników. Stanowiskowe badania 
osprzętu silników spalinowych. Urządzenia, warunki i sposób prowadzenia badań. Obsługa i 
kontrola i regulacja zespołów układu przeniesienia napędu. Obsługa i kontrola zawieszeń i 
kół jezdnych. Obsługa i kontrola i regulacja układów kierowniczych. Metody i zasady kontroli i 
regulacji geometrii kół. Przyczyny i skutki niewyrównowaŜenia kół. Obsługa hydraulicznych i 
pneumatycznych układów hamulcowych oraz układów i systemów z nimi współpracujących. 
Stanowiskowe i drogowe badania skuteczności hamowania samochodu. Kontrola osprzętu 
elektrycznego i elektronicznego samochodów na samochodzie oraz w warunkach 
stanowiskowych. Obsługa wyposaŜenia samochodów (ogrzewania, klimatyzacji i innych). 
Wpływ warunków eksploatacji na niezawodność elementów i zespołów samochodu. 
Eksploatacja samochodów w trudnych warunkach uŜytkowania. Ocena stanu technicznego 
zespołów pojazdów samochodowych w warunkach drogowych. Cel, zakres i sposób 
prowadzenia nadzorowanych badań eksploatacyjnych pojazdów.  
Laboratoria  
Ocena stanu technicznego silnika. Stanowiskowe badania elementów i zespołów układu 
wtryskowego i zapłonowego silników z ZI. Kontrola i regulacja aparatury wtryskowej silników 
z ZS. Wyznaczenie charakterystyki pompy olejowej. Kontrola i regulacja zespołów układu 
przeniesienia napędu - sprzęgła, przekładni głównej i mechanizmu róŜnicowego. Kontrola i 
regulacja geometrii kątów kół. WyrównowaŜenie kół. Ocena skuteczności działania układów 
hamulcowych. Stanowiskowa kontrola zespołów pneumatycznych układów hamulcowych. 



Stanowiskowe badania osprzętu elektrycznego samochodu. 
Literatura  
[1] Hebda M.: Eksploatacja pojazdów samochodowych. WKiŁ, Warszawa 2002. 
[2] Uzdowski M., Abramek K. F.,Garczyński K.: Eksploatacja techniczna i naprawa. WKiŁ, 
     Warszawa 2003. 
[3] Herner A., Riehl H. J.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. 
     WKŁ, Warszawa 2004. 
[4] Łomako D. M., Stańczyk T. L., Grzyb J.: Pneumatyczne układy hamulcowe w pojazdach 
     samochodowych. Wyd. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2002. 
[5] Zwierzycki W.: Płyny eksploatacyjne do środków transportu drogowego. Wydawnictwo 
     Politechniki Poznańskiej. Poznań 2006. 

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

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych – M-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T317 - Technologia i organizacja naprawy samochodów  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zagadnieniami organizacji i technologii 
naprawy pojazdów  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w laboratoriach, opracowanie sprawozdań 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów, zaliczenie laboratoriów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcie naprawy. Rodzaje napraw pojazdów. Systemy napraw. Zasady organizacji 
warsztatów naprawczych. Ramowy proces technologiczny naprawy samochodów. Mycie 
części i zespołów. Metody weryfikacji części przed naprawą. Metody naprawy samochodów. 
Regeneracja części samochodowych. Zastosowanie tworzyw sztucznych w naprawie 
pojazdów. Naprawa silników spalinowych oraz jego osprzętu. Naprawa układów 
przeniesienia napędu: zasady demontaŜu, montaŜu i regulacji. Naprawa osprzętu 
elektrycznego samochodów. Naprawa układów hamulcowych: zasady demontaŜu i montaŜu. 
Naprawa układów kierowniczych i zawieszeń: zasady demontaŜu, montaŜu i regulacji. 
Naprawa ogumienia. Naprawa nadwozi: naprawy blacharskie oraz lakiernicze. Ekonomika 
napraw. 
Laboratoria  
Naprawa silnika, pomiary wielkości zuŜycia elementów silnika przed naprawą, weryfikacja 
wałów korbowych i wałków rozrządu przed naprawą, montaŜ podzespołów silnika. Naprawa 
głowicy. Naprawa układów napędowych: kontrola elementów sprzęgieł, weryfikacja, 
demontaŜ i montaŜ skrzyń biegów, naprawa i regulacji przekładni głównych. Naprawa 
układów zasilania silników: badania oraz naprawa elementów układów zasilania silników ZS 
oraz ZI. Naprawa osprzętu elektrycznego: badania oraz naprawa alternatorów, rozruszników, 
kontrola układów zapłonowych. Naprawa elementów układów hamulcowych: weryfikacja i 
naprawa bębnów oraz tarcz hamulcowych. Naprawa układów kierowniczych i zawieszeń: 
demontaŜ i montaŜ elementów układów kierowniczych i zawieszeń, kontrola i regulacja 
przekładni kierowniczych, regulacja zawieszeń i kładów kierowniczych na stanowisku 
diagnostycznym. 
Literatura  
[1] Abramek K.,Uzdowski M., „Pojazdy samochodowe. Podstawy obsługiwania i napraw” 

WKiŁ Warszawa 2009 
[2] Kostrzewa S.,Nowak B., „Podstawy regeneracji części pojazdów samochodowych” WKiŁ 

Warszawa 1979  
[3] Instrukcje naprawy samochodów róŜnych marek. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Piotr Strzępek 

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



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów TRANSPORT 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T421 - Techniczne zaplecze motoryzacji 

 

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. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie wiedzy nt. wyposaŜenia zaplecza technicznego 
motoryzacji. Zapoznanie się ze składnikami, funkcją technicznego zaplecza motoryzacji. 
Zapoznanie się i zdobycie ogólnej wiedzy w zakresie funkcjonowania i organizacji stacji 
obsługowo naprawczych. Zapoznanie się i uzyskanie wiedzy z zakresu stacji kontroli stanu 
technicznego pojazdów (SKP), klasyfikacji stacji, zakresem kontroli pojazdów, wyposaŜenia 
SKP. 

Metody dydaktyczne:  przekaz werbalny wspomagany prezentacjami multimedialnymi. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zagadnienia podstawowe zaplecza technicznego motoryzacji. Rola zaplecza technicznego w 
eksploatacji. Składniki zaplecza technicznego. Organizacja zaplecza. Zasady funkcjonowania 
poszczególnych składników zaplecza. Zajezdnie samochodowe – rodzaje, składniki zajezdni, 
organizacja pracy zajezdni. Stacje obsługowo-naprawcze – składniki stacji, organizacja procesu 
obsługowo-naprawczego. WyposaŜenie stacji obsługowo-naprawczych. Urządzenia, przyrządy, 
narzędzia motoryzacyjne. Wymagania techniczne. Stacje kontroli stanu technicznego pojazdów. 
Klasyfikacja stacji, zakres kontroli, wymagania techniczne i kadrowe. Kontrola stacji diagnostycznych. 
WyposaŜenie stacji kontroli pojazdów w urządzenia specjalistyczne i narzędzia. Technologia obsług 
technicznych. Pracochłonność obsług i napraw bieŜących. Inne składniki zaplecza technicznego 
motoryzacji – infrastruktura dróg, garaŜe, parkingi, stacje benzynowe, hotele – gastronomia. 
Organizacja zaopatrzenia w zespoły i części zamienne i materiały eksploatacyjne. Zasady 
projektowania zaplecza – zajezdni, stacji obsługowych, innych składników zaplecza. Zagadnienia 
recyklingu odpadów motoryzacyjnych i ekologii w zapleczu technicznym motoryzacji. Wybrane 
zagadnienia prawa transportu drogowego. 

Literatura  
[1] Górski W. Mendyk E.: Prawo transportu lądowego. WKŁ  Wyd.miejsce….., rok…… 
[2] Trzeciak K.: WyposaŜenie warsztatów samochodowych. Wyd.miejsce….., rok…… 
[3] Lawrowski Z.: Tribologia - tarcie, zuŜycie i smarowanie. Wyd.miejsce….., rok…… 
[4] Uzdowski Mirosław, Bramek Karol F.: Garczyński K.: Eksploatacja techniczna i naprawa. 

WKŁ, Warszawa 2003. 
[5] Adamiec P., Dziubiński J., Filipczyk J.: Technologia napraw pojazdów samochodowych. 
Wyd.miejsce….., rok…… 
[6] Czasopisma techniczne: Poradnik Serwisowy, Auto - Moto Serwis, Auto-Expert. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Andrzej Skrzyniowski 

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

 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu T422 - Bezpiecze ństwo czynne i bierne w samochodach 

 

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:  „Teoria ruchu pojazdów”, „Budowa 
samochodów”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa samochodów. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zdanie kolokwium zaliczeniowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rodzaje bezpieczeństwa samochodu. Bezpieczeństwo czynne samochodu – wymagania 
zawarte w unormowaniach EKG ONZ, EU i USA. Charakterystyki elementów i systemów 
z obszaru bezpieczeństwa czynnego samochodu. Bezpieczeństwo bierne samochodu – 
wymagania zawarte w unormowaniach EKG ONZ, EU i USA. Modelowanie procesu 
zderzania samochodu i ruchu ciała człowieka w jego wnętrzu. Tolerancje ciała człowieka na 
obciąŜenia mechaniczne. Modele ciała człowieka. Biomechanika obraŜenia mechanicznego. 
Mechanizmy obraŜeń. Kryteria obraŜeń. Skale oceny stopnia nasilenia obraŜeń. 
Charakterystyki elementów i systemów z obszaru bezpieczeństwa biernego samochodu. 

Literatura  
[1] Wicher J.: Bezpieczeństwo samochodu i ruchu drogowego. WKŁ, Warszawa 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Witold Jordan 

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

 
 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja Pojazdów Samochodowych  
Kod - nazwa 
przedmiotu T318 - 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:   

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  ZałoŜeniem jest wskazanie jak naleŜy postępować przy 
wykonaniu pracy dyplomowej na poszczególnych etapach jej realizacji. Celem przedmiotu 
zdobycie umiejętności wykonania pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami, tak aby 
spełniała wymagania stawiane pracom inŜynierskim.  

Metody dydaktyczne:  seminarium jest prowadzone z uzupełniającymi elementami wykładu 
dotyczącego prezentowanych przez studentów tematów swoich prac.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  przedstawienie planów pracy i ich realizacji, 
obecność na seminariach i aktywny udział w dyskusji oraz przygotowanie prezentacji do 
obrony pracy. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminarium  
Omówienie procedury związanej z realizacją pracy od wyboru tematu do zakończenia pracy. 
Zasady formułowania celu i zakresu pracy. Opracowanie planu pracy. Zbieranie literatury do 
tematu pracy. Omówienie zasad i sposobu wykorzystywania źródeł oraz sposób cytowania 
literatury. Zasady dotyczące pisania pracy – podział na rozdziały i podrozdziały, 
formatowanie i inne. Podsumowanie pracy. Spis literatury. Załączniki. Końcowe sprawdzenie 
pracy. Czynności formalne związane z zakończeniem pracy. Przygotowanie prezentacji do 
obrony pracy. Prezentacja przez studentów planów i fragmentów pracy. Dyskusja nad 
prezentowanymi pracami.   
 
Literatura     
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 
 
 


