
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna 

Nazwa przedmiotu:  Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów I 

Charakter przedmiotu: obowiązkowy, kierunkowy 

Typ studiów: inżynierskie I-go stopnia stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr II/3 II/3    

 Liczba godzin w semestrze   15/15 30/18    

 Forma zaliczenia zal. na ocenę zal. na ocenę    

 Liczba punktów ECTS 1/2 2/2    

 

WYKŁAD  
 

Wymagania wstępne:  

Wymagane zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Matematyka II oraz wykładu i ćwiczeń 

z przedmiotu Fizyka I. 

 

Cele kształcenia:  

Opanowanie podstaw rządzących prawami fizyki (statyka) i umiejętne stosowanie ich do 

zagadnień technicznych (wytrzymałość materiałów). Zapoznanie studenta z pojęciami 

i zasadami statystyki, zagadnieniami redukcji układów sił i warunkami równowagi, prawami 

tarcia oraz sposobami obliczania środków ciężkości. Ponadto student pozna podstawowe 

pojęcia wytrzymałości materiałów, zagadnienia rozciągania, ciskania, zginania, skręcania 

i wyboczenia, charakterystykę wielowymiarowego stanu naprężenia, obliczania ugięć belek 

i kratownic płaskich. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi studentowi zrozumienie i właściwą 

interpretację wzorów i twierdzeń a także dostrzeganie prawidłowości technicznych 

w otaczającym świecie. 

  

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu z wykorzystaniem środków audio-wizualnych – 

przeźroczy i prezentacji komputerowych. Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów 

ilustrowane są prezentacjami na modelach fizycznych. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Studenci uzyskują zaliczenie z przedmiotu na podstawie jednego kolokwium. Podstawą 

zaliczenia przedmiotu jest zdobycie przez studenta 51% punktów z wszystkich możliwych. 

 

Treści programowe:  

1. Statyka: 

b) Modele ciał rzeczywistych, pojęcia i zasady statyki. 

c) Statyka punktu i układu punktów materialnych. 

d) Teoria równoważności układów sił. 

e) Siły wewnętrzne w układach prętowych. 

f) Równowaga układów płaskich i przestrzennych z uwzględnieniem tarcia. 

g) Redukcja układu sił, więzy geometryczne i zasady oswobadzania z więzów. 



h) Podpory i reakcje, równania równowagi. 

i) Analiza statyczna belek, słupów, ram, łuków i kratownic. 

2. Wytrzymałość materiałów. 

a) Naprężenia dopuszczalne, nośność graniczna i związki między stanem 

odkształcenia i naprężenia. 

b) Hipotezy wytrzymałościowe, wytężenie materiału. 

c) Układy liniowo-sprężyste. 

d) Charakterystyki geometryczne figur płaskich (moment statyczny, momenty 

bezwładności, moment dewiacji, twierdzenie Steinera, główne centralne momenty 

bezwładności, główne centralne osie bezwładności). 

e) Analiza wytrzymałościowa płyt i powłok cienkościennych. 

f) Metody doświadczalne w wytrzymałości konstrukcji. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Misiak J.: Mechanika techniczna. Tom 1. Statyka i wytrzymałość materiałów. 

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006. 

2. Niezgodziński T.: Mechanika ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2006. 

3. Gabryszewska B., Pszonka A.: Mechanika. Część I. Statyka. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998. 

4. Białkowski G.: Mechanika klasyczna: mechanika punktu materialnego bryły sztywnej. 

PWN, Warszawa 1975 

5. Brzoska Z.: Wytrzymałość materiałów. PWN, Warszawa 1980 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Zawadzki J., Siuta W.: Mechanika ogólna. PWN, Warszawa 1971. 

2. Osiński Z.: Mechanika ogólna. Część I. PWN, Warszawa 1987. 

3. Niezgodziński M. E.: Zadania z wytrzymałości materiałów. PWN, Warszawa 2006. 

4. Piasecki S., Rżysko J.: Mechanika. PWN, Warszawa 1972. 

5. Piekara A. H.: Mechanika ogólna. PWN, Warszawa 1975. 
 

Efekty kształcenia: 

Znajomość zagadnień równowagi statycznej w układach mechanicznych oraz podstaw 

wytrzymałości materiałów umożliwiających rozwiązywanie zadań z tej dziedziny. 
 

Język wykładowy: polski 
 

 

 

 

 

ĆWICZENIA 
 

Wymagania wstępne:  

Wymagane zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Matematyka II oraz ćwiczeń z przedmiotu 

Fizyka I. 
 

Cele kształcenia:  

Zajęcia mają na celu praktyczne opanowanie materiału prezentowanego na wykładzie poprzez 

obliczanie: sił w prętach, reakcji w podporach, charakterystyk geometrycznych 

zaproponowanych przekrojów belek i prętów, ugięć belek, wyboczeń prętów. 
 

Metody dydaktyczne:  



Zajęcia prowadzone są w formie audytoryjnych ćwiczeń rachunkowych – symbolicznych i 

numerycznych. Przykładowe zadania rozwiązywane są na tablicy przez prowadzącego, 

kolejne realizują słuchacze. Zadania na kolejne ćwiczenia zamieszczane są z tygodniowym 

wyprzedzeniem na elektronicznej tablicy ogłoszeń Wydziału. 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Studenci uzyskują zaliczenie z przedmiotu na podstawie kolokwium. Podstawą zaliczenia 

przedmiotu jest zdobycie przez studenta 51% punktów z wszystkich możliwych. 

 

Treści programowe:  

1. Statyka: 

a) Algebra wektorów. 

b) Wyznaczanie w sposób wykreślny i analityczny wypadkowej przestrzennego 

układu sił zbieżnych. 

c) Wyznaczanie reakcji układów statycznie wyznaczalnych. 

d) Redukcja i równowaga płaskiego układu sił. 

e) Redukcja przestrzennego układu sił. 

f) Analityczne wyznaczanie sił w belkach. 

g) Określanie mas, momentów bezwładności oraz współrzędnych środków ciężkości 

figur płaskich. 

h) Analiza statyczna belek, słupów, ram i kratownic. 

i) Analiza wytrzymałościowa płyt i powłok cienkościennych. 

2. Wytrzymałość materiałów. 

a) Obciążenia użytkowe konstrukcji. 

b) Charakterystyki materiałowe wyznaczane w próbach wytrzymałości materiałów 

ciągliwych i kruchych. 

c) Stan naprężenia i odkształcenia. 

d) Analiza pręta statycznie wyznaczalnego. 

e) Analiza pręta rozciąganego i ściskanego. 

f) Analiza pręta zginanego i skręcanego. 

g) Zasady ogólne obliczeń konstrukcyjnych. 

h) Zastosowanie hipotez wytrzymałościowych do obliczeń wytrzymałości złożonej 

pręta. 

i) Obliczenia ugięć belek. 

j) Obliczenia kratownic płaskich. 

k) Wyboczenie prętów prostych i zakrzywionych. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Wiczkowski C.: Zbiór zadań z mechaniki. Część 1. Statyk. Wydawnictwa Naukowo-

Techniczne, Warszawa 1993. 

2. Misiak J.: Zadania z mechaniki ogólnej. Część I. WNT, Wrocław 2005. 

3. Niezgodziński M. E., Niezgodziński T.: Zadania z wytrzymałości materiałów.  WNT, 

Warszawa 2002. 

4. Banasiak M., Grossman K., Trombski M.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Giergiel J., Uhl T.: Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. PWN, Warszawa 1987. 

2. Taylor J. R.: Mechanika klasyczna. Tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2006 

3. http://www.republika.pl/matthewz 

 

http://www.republika.pl/matthewz


Efekty kształcenia: 

Umiejętność zdefiniowania w układach mechanicznych przypadków równowagi statycznej 

oraz znajomość podstaw wytrzymałości materiałów umożliwiających rozwiązywanie zadań 

z tej dziedziny.  

 

Osoba(y) prowadząca(e):  

dr inż. Krzysztof Dudek 

dr inż. Wiktor Stefurak 


