
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna 

Nazwa przedmiotu:  Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów II  

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie I-go stopnia stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr II/4 II/4    

 Liczba godzin w semestrze   30/18 15/9    

 Forma zaliczenia egzamin zal. na ocenę    

Liczba punktów ECTS 2 2    

 

WYKŁAD  
 

Wymagania wstępne:  

Wymagane zaliczenie wykładu z przedmiotu Mechanika Techniczna i Wytrzymałość 

Materiałów I. 

 

Cele kształcenia:  

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu kinematyki i dynamiki 

punktu, układu punktów oraz brył sztywnych a ponadto kształtowanie umiejętności 

stosowania schematów, symboli, rysunków i wykresów w dziedzinie techniki oraz 

w sytuacjach związanych z życiem codziennym. Oczekuje się, że uczestnictwo w zajęciach 

umożliwi studentowi uzyskanie umiejętności rozwiązywania zagadnień mechanicznych 

i adaptowania ich na potrzeby techniki a także przygotuje go do korzystania z nowych 

technologii informacji. Uzyskana wiedza będzie również podstawową do dalszego 

studiowania zagadnień związanych z działaniem i budową urządzeń mechanicznych.   

 

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:  

Egzamin pisemny (2 godziny) z zakresu przedmiotu Mechanika Techniczna i Wytrzymałość 

Materiałów I oraz Mechanika Techniczna i Wytrzymałość Materiałów II. Podstawą zaliczenia 

egzaminu jest zdobycie 60 % maksymalnej liczby punktów. 

 

Treści programowe:  

I. Kinematyka: 

1. Wektorowa analiza ruchu punktu materialnego. 

2. Kinematyka punktu i układu punktów materialnych (prędkość i przyspieszenie, ruch 

prostoliniowy, harmoniczny prosty, krzywoliniowy, po okręgu). 

3. Kinematyka bryły sztywnej (prędkość i przyspieszenie w ruchu płaskim, ruch 

postępowy i obrotowy). 

4. Ruch złożony w przypadku ogólnym. Przyspieszenie Coriolisa.. 



5. Kinematyka mechanizmów płaskich. 

II. Dynamika: 

1. Prawa Newtona. 

2. Dynamika punktu, zasady ruchu dla punktu materialnego. 

3. Drgania punktu materialnego. 

4. Zasada zachowania pędu, momentu pędu i energii mechanicznej. 

5. Praca, moc i sprawność. 

6. Niektóre prostsze przypadki dynamiki bryły sztywnej. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Gabryszewska B., Pszonka A., Mechanika, cz. II, Kinematyka i dynamika, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998. 

2. Misiak J., Mechanika techniczna, kinematyka i dynamika, Tom.II, WNT, Warszawa 

1998.  

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Osiński Z., Mechanika ogólna, część I i II.  PWN, Warszawa 1987. 

2. Leyko J., Mechanika ogólna, tom II, Statyka i kinematyka. PWN, Warszawa 1999. 

3. Konarzewski Z.,  Podstawy technicznej mechaniki ciała stałego.  WNT, Warszawa 

1979. 

4. Wilde P., Wizmur M., Mechanika teoretyczna. PWN, Warszawa 1984. 

 

Efekty kształcenia: 

Uczestnictwo w zajęciach umożliwi studentowi zrozumienie i właściwą interpretację wzorów 

i twierdzeń dotyczących zjawisk dynamicznych a także dostrzeganie prawidłowości 

technicznych w otaczającym świecie. 

 

Język wykładowy: polski 
 

ĆWICZENIA 
 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Praktyczne opanowanie materiału prezentowanego na wykładzie poprzez rozwiązywanie 

zadań z zakresu kinematyki i dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej. 

 

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:  

Podstawą zaliczenia jest zdobycie 51% maksymalnej sumy punktów z dwóch kolokwiów. 

 

Treści programowe:  

1. Wyznaczanie wektorów prędkości i przyspieszenia punktów w ruchu prostoliniowym 

jednostajnym i zmiennym. 

2. Wyznaczanie parametrów ruchu punktu na płaszczyźnie. 



3. Wyznaczanie prędkości względnych punktu w ruchu złożonym. 

4. Klasyfikacja ruchów bryły sztywnej. 

5. Obliczanie parametrów ruchu obrotowego brył sztywnych wokół stałej osi. 

6. Obliczanie prędkości i przyspieszenia brył w ruchu płaskim. 

7. Składanie ruchów bryły sztywnej. 

8. Wyznaczanie wektora przyspieszenia Coriolisa w ruchu złożonym. 

9. Analiza kinematyczna mechanizmów płaskich. 

10. Obliczanie sił w ruchu prostoliniowym i krzywoliniowym. 

11. Rozwiązywanie równań różniczkowych ruchu punktu materialnego (prostoliniowego, 

krzywoliniowego). 

12. Obliczanie pracy i mocy w oparciu o zasadę energii kinetycznej punktu materialnego. 

13. Rozwiązywanie równań ruchu drgającego punktu materialnego. 

14. Wyznaczanie energii kinetycznej bryły sztywnej. 

15. Wyznaczanie parametrów ruchu płaskiego bryły sztywnej (przyspieszenie, prędkość, 

droga). 

16. Wyznaczanie reakcji wirującej bryły sztywnej na osi obrotu. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Witkowski C., Zbiór zadań z mechaniki, część I, Kinematyka. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999. 

2. Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej, część II, Kinematyka. WNT, Warszawa 1994. 

3. Szabelski K., Zbiór zadań z drgań mechanicznych. Wydawnictwo Politechniki 

Lubelskiej, Lublin 2002. 

4. Witkowski C., Zbiór zadań z mechaniki, część II, Dynamika. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003. 

5. Leyko J., Mechanika ogólna. Tom II. PWN, Warszawa 1999. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Niezgodziński M. E., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. PWN, Warszawa 2003. 

2. Kubik J., Zbiór zadań z mechaniki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 

Opole, 2002. 

3. Walczak J., Wytrzymałość materiałów oraz podstawy teorii sprężystości i 

plastyczności. Tom 1 i 2. PWN, Warszawa 1978. 

4. Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W., Wytrzymałość materiałów. Arkady, 

Warszawa 1974. 

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

 

 

Efekty kształcenia: 

Umiejętność budowy schematów obliczeniowych umożliwiających wyznaczanie obciążeń 

dynamicznych w rzeczywistych obiektach technicznych oraz szacowania ich wytrzymałości.   

 

Osoba(y) prowadząca(e):   

dr inż. Krzysztof Dudek 

http://www.republika.pl/matthewz

