
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Termodynamika 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 2/3 2/3 2/3   

 Liczba godzin w semestrze   15/8 30/16 15/8   

 Forma zaliczenia zal.na ocenę zal.na ocenę zal.na ocenę   

 Liczba punktów ECTS 1 2 2   
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie laboratorium z przedmiotu Fizyka II. 

 

Cele kształcenia:  

Termodynamika to dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych efektów przemian 

fizycznych i chemicznych, które wpływają na zmiany energii wewnętrznej analizowanych 

układów.  

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład na bazie materiałów źródłowych.  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Zaliczenie pisemne, z częścią pytań testowych. 

 

Treści programowe:  

1. Podstawowe pojęcia termodynamiki. Stan równowagowy.  

2. Pierwsza zasada termodynamiki. Równania stanu gazu doskonałego. 

Charakterystyczne przemiany gazów doskonałych: przemiana izobaryczna, 

izochoryczna, izotermiczna, adiabatyczna oraz politropowa. Cykl Carnota.  

3. Druga zasada termodynamiki. Definicje entropii, energii swobodnej Gibbsa oraz 

entalpii swobodnej.  

4. Wiadomości ogólne o silnikach i urządzeniach cieplnych. Sprężarki tłokowe i 

wirnikowe. Tłokowe silniki spalinowe. Silniki parowe. Turbiny gazowe. Chłodziarki i 

pompy cieplne.  

 

Literatura podstawowa:  

1. Feynman R.P., Feynmana wykłady z fizyki. T. 1.2, Optyka, termodynamika, fale. 

PWN, Warszawa 2005. 

2. Styrylska T., Termodynamika: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. 

Wydawnictwo Politechniki Karkowskiej, Karków 2004. 



 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Gnutek Z., Gazowe objętościowe maszyny energetyczne: podstawy. Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004. 

 

Efekty kształcenia: 

Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o zasady termodynamiki. 

 

Język wykładowy: polski 

 

 

ĆWICZENIA 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie laboratorium z przedmiotu Fizyka II. 

 

Cele kształcenia:  

Termodynamika to dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych efektów przemian 

fizycznych i chemicznych, które wpływają na zmiany energii wewnętrznej analizowanych 

układów.  

 

Metody dydaktyczne:  

Ćwiczenia na bazie wykładu i materiałów źródłowych.  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń rachunkowych. 

 

Treści programowe:  

1. Podstawowe pojęcia termodynamiki. Stan równowagowy.  

2. Pierwsza zasada termodynamiki. Równania stanu gazu doskonałego. 

Charakterystyczne przemiany gazów doskonałych: przemiana izobaryczna, 

izochoryczna, izotermiczna, adiabatyczna oraz politropowa. Cykl Carnota.  

3. Druga zasada termodynamiki. Definicje entropii, energii swobodnej Gibbsa oraz 

entalpii swobodnej.  

4. Wiadomości ogólne o silnikach i urządzeniach cieplnych. Sprężarki tłokowe i 

wirnikowe. Tłokowe silniki spalinowe. Silniki parowe. Turbiny gazowe. Chłodziarki i 

pompy cieplne.  

 

Literatura podstawowa: 

1. Kieloch M., Termodynamika i technika cieplna: ćwiczenia rachunkowe. Cz. 1, 

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007. 

2. Szargut J., Zadania z termodynamiki technicznej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 

Gliwice 2001. 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Feynman R.P., Feynmana wykłady z fizyki. T. 1.2, Optyka, termodynamika, fale. 

PWN, 2005. 

2. Banaszek J., Termodynamika: przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2007. 

 



 

Efekty kształcenia: 

Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o zasady termodynamiki. 

 

LABORATORIUM 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie wykładu z przedmiotu Fizyka II. 

 

Cele kształcenia:  

Termodynamika to dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych efektów przemian 

fizycznych i chemicznych, które wpływają na zmiany energii wewnętrznej analizowanych 

układów.  

 

Metody dydaktyczne:  

Laboratorium na bazie wykładu i materiałów źródłowych. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń rachunkowych. 

 

Treści programowe:  

Ćwiczenia laboratoryjne z termodynamiki stanowią uzupełnienie i praktyczną ilustrację 

wykładów i ćwiczeń rachunkowych. Są one formą zapoznania studentów z metodami 

pomiarów wielkości fizycznych, sposobami opracowywania danych uzyskanych na drodze 

eksperymentu oraz metodyką sporządzania dokumentacji technicznej badań. Ponadto wyniki 

uzyskane w trakcie wykonywanych ćwiczeń pozwalają na sprawdzenie słuszności praw i 

założeń teoretycznych mechaniki ciała stałego.  

Realizowane treści: 

- Termometry; skale termometryczne.  

- Pomiar temperatur – skalowanie termoelementu. 

- Badanie wpływu temperatury na własności reologiczne cieczy. 

- Pomiar wilgotności. 

- Wyznaczanie ciepła spalania paliw stałych. 

- Oznaczenie wartości opałowej paliw ciekłych. 

- Badanie składu spalin – określenie współczynnika nadmiaru powietrza. 

- Badanie sprawności sprężarki tłokowej – wykres indykatorowy. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Gil S., Termodynamika: ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 

Gliwice 2006. 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Feynman R.P., Feynmana wykłady z fizyki. T. 1.2, Optyka, termodynamika, fale. 

PWN, 2005. 

2. Banaszek J., Termodynamika: przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2007. 

 

Efekty kształcenia: 

Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o zasady termodynamiki. 

 

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


