
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Nauka o materiałach I 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy  

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 
Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 1/2  1/2   
 Liczba godzin w semestrze  30/12  15/16   
 Forma zaliczenia zal.na ocenę  zal.na ocenę   
 Liczba punktów ECTS 1  2   
 

WYKŁAD   

Wymagania wstępne:   
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy teoretycznej o budowie, 
właściwościach materiałów naturalnych i inŜynierskich, zasadach ich doboru oraz 
praktycznego ich zastosowania. 
 
Metody dydaktyczne:  
Przekaz werbalny ilustrowany rysunkiem odręcznym na tablicy.  
Techniki wizualizacji: 

-  materiały pomocnicze na foliach, 
- animacje komputerowe, 
- prezentacje komputerowe. 

 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Kolokwium końcowe z treści wykładów i rozmowa weryfikacyjna. 
 
Treści programowe:  

1. Materia i jej składniki.  
2. Materiały techniczne: naturalne (drewno) i inŜynierskie (metalowe, polimerowe, 

ceramiczne, kompozytowe) – porównanie ich struktury, własności i zastosowań. 
3. Zasady doboru materiałów inŜynierskich, podstawy projektowania materiałowego.  
4. Źródła informacji o materiałach inŜynierskich, ich własnościach i zastosowaniach.  
5. Umocnienie metali i stopów oraz kształtowanie ich struktury i własności metodami 

technologicznymi (krystalizacja, odkształcenie plastyczne, rekrystalizacja, obróbka 
cieplno-plastyczna, przemiany fazowe podczas obróbki cieplnej, dyfuzja, pokrycia i 
warstwy powierzchniowe). 

 



Literatura podstawowa:  
1. Dobrzański L.A., Materiały inŜynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki 

o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2006. 
2. Grabski M.W., Kozubowski J.A., InŜynieria materiałowa. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003. 
3. Blicharski M., Wstęp do inŜynierii materiałowej. WNT, Warszawa 2001. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Pampuch R., Zarys nauki o materiałach. PWN, Warszawa 1977. 
2. Ciszewski B., Przetakiewicz W., Nowoczesne materiały w technice. Bellona, 

Warszawa 1993. 
3. Grabski M.W., Istota inŜynierii materiałowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 1995. 
4. Hernas A., śarowytrzymałość stali i stopów Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 

Gliwice 2000. 
 
Efekty kształcenia: 
Zdobycie wiedzy materiałowej umoŜliwiającej dobór materiałów do zastosowań technicznych 
pod kątem kształtowania ich struktury i własności do konkretnych zastosowań technicznych. 
 
  
Język wykładowy: polski 

 

 

 

LABORATORIUM  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy praktycznej o budowie, 
właściwościach materiałów naturalnych i inŜynierskich oraz praktycznego ich zastosowania w 
przemyśle. 
 
Metody dydaktyczne:  
Laboratorium. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Zaliczenie na ocenę pozytywna wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. 
 
Treści programowe:  

1. Metody badawcze w nauce o materiałach. 
2. Identyfikacja materiałów na podstawie cięŜaru właściwego i próby iskrowej. 
3. Analiza przełomów róŜnych materiałów. 
4. Badanie twardości i mikrotwardości. 
5. Wpływ róŜnych czynników na właściwości mechaniczne materiałów. 
6. Statyczna próba rozciągania metali. 
7. Statyczna próba ściskania metali. 

 



Literatura podstawowa: 
1. Dobrzański L.A., Materiały inŜynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki 

o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2006. 
2. Grabski M.W., Kozubowski J.A., InŜynieria materiałowa. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003. 
3. Blicharski M., Wstęp do inŜynierii materiałowej. WNT, Warszawa 2001. 

 
Literatura uzupełniająca 

1. Praca zbiorowa pod red. Barbackiego A., Materiały w budowie maszyn. Przewodnik 
do ćwiczeń laboratoryjnych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005. 

2. Pampuch R., Zarys nauki o materiałach. PWN, Warszawa 1977. 
 
Efekty kształcenia: 
Zdobycie praktycznej wiedzy materiałowej umoŜliwiającej dobór materiałów do konkretnych 
zastosowań technicznych i ocena ich trwałości. 
 
Osoba(y) prowadząca(e):  
dr hab. inŜ. Stanisław Zaborski 
dr inŜ. Wiktor Stefurak 
 


