
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa   

Nazwa przedmiotu: Mechanika techniczna 

 

Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 1/2 1/2 1/2   

 Liczba godzin w semestrze   30/15 15/8 15/12   

 Forma zaliczenia Egzamin zal.na ocenę zal.na ocenę   

 Liczba punktów ECTS 1 2 2   
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Mechanika zajmuje się badaniem ruchu ciał w przestrzeni i w czasie oraz badaniem sił jako 

przyczyny tego ruchu. Mechanikę dzieli się na kinematykę, statykę oraz dynamikę. 

Kinematyka jest nauką zajmującą się badaniem ruchu ciał pod względem geometrycznym, 

bez badania przyczyn, które ten ruch wywołał, tj. sił. Statyka jest nauką badającą zależności 

między siłami w tym szczególnym przypadku, gdy ciało badane znajduję się w spoczynku,  

a więc gdy wszystkie działające na ciało siły zewnętrzne się znoszą, czyli są w równowadze. 

Dynamika zajmuję się badaniem ruchu ciał materialnych z uwzględnieniem przyczyn tego 

ruchu, tj. sił.  

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład na bazie materiałów źródłowych.  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Zaliczenie pisemne w formie pytań opisowych, testowych i rachunkowych. 

 

Treści programowe:  

1. Podstawowe pojęcia i zasady statyki.  

- Płaski i przestrzenny układ sił zbieżnych. Równowaga płaskiego i przestrzennego 

układu sił zbieżnych.  

- Podstawy redukcji układu sił a w tym: moment siły względem punktu i osi, siły 

równoległe, para sił i jej moment, redukcja i równowaga układu par sił.  

- Płaskie układy sił bez tarcia (redukcja płaskiego układu sił, równowaga 

dowolnego płaskiego układu sił, równowaga układów złożonych z ciał 

sztywnych). Tarcie i prawa tarcia. Dowolny przestrzenny układ sił. Redukcja 

przestrzennego układu sił.  

2. Podstawowe pojęcia i określenia kinematyki.  



- Kinematyka punktu w tym: opis ruchu punktu, prędkość i przyspieszenie, 

prędkość średnia i chwilowa, przyśpieszenie średnie i chwilowe, ruch 

prostoliniowy, krzywoliniowy i po okręgu, przyspieszenie styczne i normalne.  

3. Podstawowe pojęcia ruchu ciała sztywnego (metody wyznaczania prędkości punktów, 

ruch postępowy i obrotowy).  

4. Ruch złożony (prędkość i przyspieszenie w ruchu złożonym, przyspieszenie Coriolisa 

na powierzchni Ziemi).  

5. Ruch płaski (metody wyznaczania prędkości i przyspieszeń w ruchu płaskim).  

6. Podstawowe pojęcia i określenia dynamiki.  

- Dynamika punktu (zadania dynamiki, ruch punktu pod działaniem określonych 

sił).  

- Zasady ruchu dla punktu materialnego (zasady: pędu i krętu, równoważności 

energii kinetycznej i pracy, zachowania energii mechanicznej).  

- Dynamika układu punktów materialnych (zasady: ruchu środka masy, pędu i krętu, 

d’Alemberta, zachowania energii mechanicznej, równoważności energii 

kinetycznej  

i pracy). Geometria mas. Praca moc, energia kinetyczna.  

- Dynamika ruchu obrotowego ciała sztywnego (zasada pędu i krętu w ruchu 

obrotowym, reakcje statyczne i dynamiczne stałej osi obrotu).  

- Dynamika ruchu płaskiego ciała sztywnego (ruch postępowy ciała sztywnego, 

równania ruchu, zasada równoważności energii kinetycznej i pracy dla ciała 

sztywnego). 

 

Literatura podstawowa:  

1. Misiak J., Mechanika ogólna. Statyka i kinematyka. t. I., WNT, Warszawa 2005. 

2. Misiak J., Mechanika ogólna. Dynamika. t. II., WNT, Warszawa 2005. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Leyko J., Mechanika ogólna. Statyka i kinematyka. t. I., PWN, Warszawa 2008.  

2. Hoffmann T., Podstawy mechaniki technicznej. Wydawnictwo Politechniki 

Poznańskiej, Poznań 2000. 

3. Klasztorny M., Mechanika: statyka, kinematyka, dynamika. Dolnośląskie 

Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2000. 

 

Efekty kształcenia: 

Rozwiązywanie problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki oraz  

umiejętność opisu układów mechanicznych w stanach statycznych i dynamicznych. 

 

Język wykładowy: polski 

 



ĆWICZENIA 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Mechanika zajmuje się badaniem ruchu ciał w przestrzeni i w czasie oraz badaniem sił jako 

przyczyny tego ruchu. Mechanikę dzieli się na kinematykę, statykę oraz dynamikę. 

Kinematyka jest nauką zajmującą się badaniem ruchu ciał pod względem geometrycznym, 

bez badania przyczyn, które ten ruch wywołał, tj. sił. Statyka jest nauką badającą zależności 

między siłami w tym szczególnym przypadku, gdy ciało badane znajduję się w spoczynku,  

a więc gdy wszystkie działające na ciało siły zewnętrzne się znoszą, czyli są w równowadze. 

Dynamika zajmuję się badaniem ruchu ciał materialnych z uwzględnieniem przyczyn tego 

ruchu, tj. sił.  

 

Metody dydaktyczne:  

Ćwiczenia na bazie wykładu i materiałów źródłowych.  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie oceny pozytywnej z pracy kontrolnej i ćwiczeń 

rachunkowych 

 

Treści programowe:  

1. Podstawowe pojęcia i zasady statyki. Płaski i przestrzenny układ sił zbieżnych. 

Równowaga płaskiego i przestrzennego układu sił zbieżnych. Podstawy redukcji 

układu sił a w tym: moment siły względem punktu i osi, siły równoległe, para sił i jej 

moment, redukcja i równowaga układu par sił. Płaskie układy sił bez tarcia (redukcja 

płaskiego układu sił, równowaga dowolnego płaskiego układu sił, równowaga 

układów złożonych z ciał sztywnych). Tarcie i prawa tarcia. Dowolny przestrzenny 

układ sił. Redukcja przestrzennego układu sił.  

2. Podstawowe pojęcia i określenia kinematyki. Kinematyka punktu w tym: opis ruchu 

punktu, prędkość i przyspieszenie, prędkość średnia i chwilowa, przyśpieszenie 

średnie i chwilowe, ruch prostoliniowy, krzywoliniowy i po okręgu, przyspieszenie 

styczne i normalne. Podstawowe pojęcia ruchu ciała sztywnego (metody wyznaczania 

prędkości punktów, ruch postępowy i obrotowy). Ruch złożony (prędkość i 

przyspieszenie w ruchu złożonym, przyspieszenie Coriolisa na powierzchni Ziemi). 

Ruch płaski (metody wyznaczania prędkości i przyspieszeń w ruchu płaskim).  

3. Podstawowe pojęcia i określenia dynamiki. Dynamika punktu (zadania dynamiki, ruch 

punktu pod działaniem określonych sił). Zasady ruchu dla punktu materialnego 

(zasady: pędu i krętu, równoważności energii kinetycznej i pracy, zachowania energii 

mechanicznej). Dynamika układu punktów materialnych (zasady: ruchu środka masy, 

pędu i krętu, d’Alemberta, zachowania energii mechanicznej, równoważności energii 

kinetycznej i pracy). Geometria mas. Praca moc, energia kinetyczna. Dynamika ruchu 

obrotowego ciała sztywnego (zasada pędu i krętu w ruchu obrotowym, reakcje 

statyczne i dynamiczne stałej osi obrotu). Dynamika ruchu płaskiego ciała sztywnego 

(ruch postępowy ciała sztywnego, równania ruchu, zasada równoważności energii 

kinetycznej i pracy dla ciała sztywnego). 

 

Literatura podstawowa: 

1. Jaśniewicz Z., Zbiór zadań ze statyki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław-

skiej, Wrocław 2004. 

2. Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej. Część 2. Kinematyka. WNT, Warszawa 2005. 



3. Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej. Część 3. Dynamika. WNT, Warszawa 2005. 

4. Leyko J., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. t. I i II, PWN, Warszawa 2008. 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Misiak J., Mechanika ogólna. Statyka i kinematyka. t. I., WNT, Warszawa 2005. 

2. Misiak J., Mechanika ogólna. Dynamika. t. II., WNT, Warszawa 2005. 

 

Efekty kształcenia: 

Rozwiązywanie problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki oraz  

umiejętność opisu układów mechanicznych w stanach statycznych i dynamicznych. 

 

 

 

LABORATORIUM 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Mechanika zajmuje się badaniem ruchu ciał w przestrzeni i w czasie oraz badaniem sił jako 

przyczyny tego ruchu. Mechanikę dzieli się na kinematykę, statykę oraz dynamikę. 

Kinematyka jest nauką zajmującą się badaniem ruchu ciał pod względem geometrycznym, 

bez badania przyczyn, które ten ruch wywołał, tj. sił. Statyka jest nauką badającą zależności 

między siłami w tym szczególnym przypadku, gdy ciało badane znajduję się w spoczynku,  

a więc gdy wszystkie działające na ciało siły zewnętrzne się znoszą, czyli są w równowadze. 

Dynamika zajmuję się badaniem ruchu ciał materialnych z uwzględnieniem przyczyn tego 

ruchu, tj. sił.  

 

Metody dydaktyczne:  

Laboratorium na bazie wykładu i materiałów źródłowych.  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń 

rachunkowych. 

 

Treści programowe:  

1. Wyznaczanie wartości statycznego współczynnika tarcia ślizgowego. 

2. Wyznaczanie charakterystyki i sztywności sprężyny. 

3. Wyznaczanie charakterystyki i sztywności układu sprężyn. 

4. Stroboskopowe metody pomiaru częstotliwości ruchów okresowych. 

5. Wyznaczanie masowego momentu bezwładności ciała sztywnego. 

6. Wyznaczanie wartości momentu bezwładności z wykorzystaniem wzoru Steinera. 

7. Zasada równowartości pracy i energii kinetycznej zastosowana do wyznaczania 

kinetycznego współczynnika tarcia ślizgowego. 

8. Wyznaczanie kinetycznego współczynnika tarcia ślizgowego za pomocą drgań 

samowzbudnych. 

9. Pomiar momentu tarcia w łożyskach wirnika silnika elektrycznego. 

10. Wyważanie dynamiczne elementów maszyn za pomocą wyważarki ręcznej. 

11. Wyważanie dynamiczne elementów maszyn za pomocą wyważarki AM 100 W. 

12. Badanie regulatora odśrodkowego. 

13. Drgania wymuszone belki z masą skupioną i o jednym stopniu swobody. 



 

Literatura podstawowa: 

1. Walicki E., Smak T., Falicki J., Mechanika. Wprowadzenie teoretyczne do 

laboratorium. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 

2005. 

2. Walicki E., Smak T., Falicki J., Mechanika. Materiały pomocnicze do ćwiczeń 

laboratoryjnych. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 

2005. 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Misiak J., Mechanika ogólna. Statyka i kinematyka, t. I., WNT, Warszawa 2005. 

2. Misiak J., Mechanika ogólna. Dynamika, t. II., WNT, Warszawa 2005. 

3. Leyko J., Mechanika ogólna. Statyka i kinematyka. t. I., PWN, Warszawa 2008.  

4. Leyko J., Mechanika ogólna. Dynamika. t. II, wydanie IX, PWN, Warszawa 2008.  

 

Efekty kształcenia: 

Rozwiązywanie problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki oraz  

umiejętność opisu układów mechanicznych w stanach statycznych i dynamicznych. 

 

Osoba(y) prowadząca(e):   
dr inż. Dominika Grygier 


