
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna 

Nazwa przedmiotu:  Nauka o materiałach I 

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 I/2  I/2   

Liczba godzin 30/12  15/9   

Forma zaliczenia zal. na ocenę  zal. na ocenę   

Liczba punktów ECTS 2/2  1/2   

 

WYKŁAD 
 

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych 
 

Cele kształcenia:  

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy o materiałach 

technicznych – naturalnych i inżynierskich i zasadach ich doboru. Główny nacisk położony 

jest na materiały metaliczne – metale i ich stopy. 
 

Metody dydaktyczne:  

Przekaz werbalny ilustrowany rysunkiem odręcznym na tablicy.  

Techniki wizualizacji : 

– materiały pomocnicze na foliach, 

– animacje komputerowe, 

– prezentacje komputerowe. 
 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia jest kolokwium pisemne, polegające na odpowiedzi na zadane pytania. 

Uzyskanie najniższej oceny pozytywnej wymaga poprawnej odpowiedzi na połowę zadanych 

pytań. 
 

Treści programowe: 

1. Materia i jej składniki, rodzaje wiązań międzycząsteczkowych. 

2. Podstawy krystalografii – sieci krystaliczne, kierunki i płaszczyzny z sieciach 

krystalicznych. 

3. Wady struktury krystalicznej. 

4. Stany skupienia materii – krystalizacja. 

5. Stopy (głównie stopy podwójne). 

6. Krzywe chłodzenia i grzania – termodynamika przemian fazowych. 

7. Układy równowagi faz. 

8. Podstawy wytrzymałości materiałów – naprężenie, odkształcenie, stany naprężeń. 

9. Własności mechaniczne metali i ich stopów. 

10. Stopy żelaza z węglem – wykres żelazo-cementyt. 

11. Stale – modyfikacja własności poprzez obróbkę cieplną. 



12. Stale – modyfikacja własności poprzez zmianę składu chemicznego. 

13. Stopy glinu i miedzi. 

14. Inne metale i ich stopy. 
 

Literatura podstawowa:  

1. Dobrzański L.A. Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki 

o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2006. 

2. Blicharski M, Inżynieria materiałowa. Stal, WNT, Warszawa 2006. 

3. Ashby Michael F., Jones David R.H., Materiały inżynierskie. Cz. 1 i 2, WNT, 

Warszawa 1997. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Dobrzański L.A., Metalowe materiały inżynierskie, WNT, Warszawa 2006. 

2. Przybyłowicz K., Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 1996. 

3. Rudnik. S., Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 1998. 

 

Efekty kształcenia:  
Umiejętność doboru materiałów do zastosowań technicznych pod kątem kształtowania ich 

struktury i własności. 

 

Język wykładowy: polski 

 

LABORATORIUM 
 

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Celem zajęć jest praktyczna analiza własności mechanicznych materiałów oraz ilustracja 

wiedzy na temat struktury metali i ich stopów. 
 

Metody dydaktyczne:  

Pokaz, prezentacja, ćwiczenia symulacyjne / symulacje. 
 

Zasady i kryteria zaliczenia:  
Podstawą zaliczenia są oceny z dwóch kolokwiów – z podstaw wytrzymałości, oraz ocena 

z analizy struktur. Warunkiem koniecznym jest wykonanie i obrona sprawozdań z prób 

wytrzymałościowych i pomiarów twardości. 
 

Treści programowe: 

1. Wytrzymałość materiałów, wiadomości podstawowe (naprężenie, odkształcenie, 

charakterystyki wytrzymałościowe). 

2. Stany naprężeń. 

3. Próba rozciągania i ściskania. 

4. Próby twardości. 

5. Próba udarności. 

6. Próba ścinania. 

7. Próba zginania. 

8. Analiza struktur stali. 

9. Warsztatowe metody oceny własności materiałów. 
 



Literatura podstawowa:  

1. Dobrzański L.A. Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki 

o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2006. 

2. Blicharski M, Inżynieria materiałowa. Stal, WNT, Warszawa 2006. 

3. Dobrzański L., Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT, Warszawa 

1999. 
 

Literatura uzupełniająca:  

1. Niezgodziński M., Niezgodziński T., Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. 

WNT, Warszawa 1999. 

2. Mały poradnik mechanika, WNT, Warszawa 1994. 

 

Efekty kształcenia: 
Znajomość własności wytrzymałościowych materiałów metalicznych i ich struktur. 
 

Osoba(y) prowadząca(e): 

dr inż. Wiktor Stefurak  
 


