
Załącznik nr 7 

do Zarządzenia Rektora nr 10/12 

z dnia 21 lutego 2012r.  

 

KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod modułu  

Nazwa modułu 

Paliwa konwencjonalne i alternatywne stosowa-
ne w transporcie 

Nazwa modułu w języku angielskim 

Conventional and alternative fuels used in 
transport 

Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 
 
A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Transport 

Poziom kształcenia I stopień 
(I stopień / II stopień) 

Profil studiów ogólnoakademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia niestacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalność  

Jednostka prowadząca moduł 
KATEDRA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
I TRANSPORTU 

Koordynator modułu Dr inż. Dariusz Kurczyński 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przed-
miotów 

przedmiot kierunkowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status modułu  przedmiot nieobowiązkowy 
(obowiązkowy / nieobowiązkowy) 

Język prowadzenia zajęć język polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

semestr ósmy 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

semestr letni 
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstępne  
(kody modułów / nazwy modułów) 

Egzamin  nie 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 3 

 
 

Forma prowadze-
nia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 9 - 9 - - 



C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 

Cel 
modułu 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej paliw konwencjonalnych 
i alternatywnych stosowanych do zasilania tłokowych silników spalinowych, sposobów ich 
otrzymywania, ich właściwości mających wpływ na eksploatację silników, zasad przechowy-
wania, dystrybucji i kontroli jakości oraz ograniczania ich szkodliwego oddziaływania na śro-
dowisko. Wpływ jakości stosowanych paliw na prawidłową eksploatację i niezawodność sil-
ników spalinowych, a zwłaszcza ich układów zasilania. Ponadto studentom przekazana zo-
stanie podstawowa wiedza z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz możliwości ich za-
stosowania w transporcie. 

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma pro-
wadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów kie-
runkowych 

odniesienie do 
efektów ob-
szarowych 

W_01 

Student zna źródła otrzymywania paliw konwencjo-
nalnych i alternatywnych stosowanych w transpor-
cie. wykład 

 
K_W14 

T1A_W02 
T1A_W03 
T1A_W05 
T1A_W06 
InżA_W01 
InżA_W05 

W_02 

Student zna wymagania stawiane współczesnym 
paliwom stosowanym do zasilania tłokowych silni-
ków spalinowych. wykład 

 
K_W14 

T1A_W02 
T1A_W03 
T1A_W05 
T1A_W06 
InżA_W01 
InżA_W05 

W_03 

Student zna sposób otrzymywania, właściwości, 
zasady przechowywania i kontroli jakości, oraz spo-
soby zapobiegania szkodliwego wpływu na środowi-
sko benzyn i olejów napędowych. 

wykład 
 

K_W14 

T1A_W02 
T1A_W03 
T1A_W05 
T1A_W06 
InżA_W01 
InżA_W05 

W_04 

Student ma podstawową wiedzę z zakresu badań 
właściwości paliw stosowanych do zasilania tłoko-
wych silników spalinowych. wykład 

 
K_W14 

T1A_W02 
T1A_W03 
T1A_W05 
T1A_W06 
InżA_W01 
InżA_W05 

W_05 

Student zna właściwości, zalety i wady oraz możli-
wości wykorzystania węglowodorowych paliw gazo-
wych do zasilania tłokowych silników spalinowych.  wykład 

 
K_W14 

T1A_W02 
T1A_W03 
T1A_W05 
T1A_W06 
InżA_W01 
InżA_W05 

W_06 

Student zna odnawialne źródła energii oraz możli-
wości ich wykorzystania do zasilania tłokowych silni-
ków spalinowych 

wykład K_W14 

T1A_W02 
T1A_W03 
T1A_W05 
T1A_W06 
InżA_W01 
InżA_W05 

W_07 

Student ma wiedzę na temat zastosowania paliw 
pochodzenia roślinnego do zasilania tłokowych silni-
ków spalinowych. wykład 

 
K_W14 

T1A_W02 
T1A_W03 
T1A_W05 
T1A_W06 
InżA_W01 
InżA_W05 

 



W_08 

Student ma podstawową wiedzę na temat możliwo-
ści wykorzystania wodoru jako źródła energii 
w transporcie. wykład 

 
K_W14 

T1A_W02 
T1A_W03 
T1A_W05 
T1A_W06 
InżA_W01 
InżA_W05 

U_01 

Student potrafi wyszukiwać źródła informacji na 
temat paliw stosowanych do zasilania tłokowych 
silników spalinowych. Potrafi samodzielnie zdoby-
wać wiedzę z tego zakresu. 

wykład 
laborato-

rium 
K_U01 

T1A_U01 
T1A_U02 
T1A_U03 
T1A_U04 
T1A_U05 
T1A_U07 

U_02 

Student potrafi interpretować uzyskane wyniki ba-
dań, potrafi przygotować sprawozdanie 
z przeprowadzonych badań wykorzystując narzędzia 
informatyczne i wyciągnąć wnioski z otrzymanych 
i opracowanych wyników pomiarów. 

laborato-
rium 

K_U01 
K_U04 

T1A_U01 
T1A_U02 
T1A_U03 
T1A_U04 
T1A_U05 
T1A_U06 
T1A_U07 
InżA_U01 

K_01 

Student ma świadomość wpływu jakości stosowa-
nego paliwa na prawidłową i długotrwałą eksploata-
cje tłokowych silników spalinowych stosowanych do 
napędu środków transportu. 

wykład 
laborato-

rium 
K_K03 

T1A_K02 
InżA_K01 

K_02 

Student rozumie konieczność przestrzegania zmie-
niających się i coraz bardziej rygorystycznych wy-
magań w zakresie paliw stosowanych do zasilania 
współczesnych tłokowych silników spalinowych. 

wykład 
laborato-

rium 

K_K03 
K_K07 

T1A_K01 
T1A_K02 
InżA_K01 

K_03 

Student ma świadomość wpływu rodzaju stosowa-
nego paliwa na środowisko. 

wykład 
laborato-

rium 
K_K03 

T1A_K02 
InżA_K01 

K_04 

Student ma świadomość odpowiedzialności za pra-
cę własną oraz pracę w zespole. laborato-

rium 
K_K01 

T1A_K03 
T1A_K04 
T1A_K06 
InżA_K02 

 
 
Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 

Wprowadzenie do przedmiotu. Literatura przedmiotu. Rozwój motoryzacji 
i wzrost zapotrzebowania na energię. Klasyfikacja paliw stosowanych do zasi-
lania tłokowych silników spalinowych. Źródła otrzymywania paliw. Ropa naf-
towa i jej właściwości. Wydobycie ropy naftowej. Zasoby ropy naftowej na 
Świecie. Procesy przetwórcze ropy naftowej. Otrzymywanie benzyn. Otrzy-
mywanie olejów napędowych. 

W_01 
W_03 
U_01 
K_03 

2 

Wymagania stawiane współczesnym paliwom. Klasyfikacja właściwości paliw 
silnikowych. Właściwości fizyczne. Właściwości chemiczne. Właściwości silni-
kowe. Metodyka wyznaczania podstawowych właściwości paliw. 

W_02 
W_03 
W_04 
K_01 
K_03 

3 

Wymagania stawiane paliwom do silników o zapłonie iskrowym. Podstawowe 
właściwości benzyn. Wymagania stawiane benzyną. Tendencje rozwojowe 
benzyn. Bezpieczeństwo użytkowania benzyn. Dystrybucja i użytkowanie 
benzyn. Zmiana jakości benzyn podczas przechowywania. Zasady kontroli 
jakości benzyn silnikowych. Zapobieganie szkodliwemu oddziaływaniu benzyn 
na środowisko. 

W_02 
W_03 
K_01 
K_02 
K_03 



4 

Wymagania stawiane paliwom do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. 
Podstawowe właściwości olejów napędowych. Wymagania stawiane olejom 
napędowym. Kierunki rozwoju olejów napędowych. Dystrybucja i użytkowanie 
olejów napędowych. Jakość olejów napędowych i jej wpływ na eksploatacje 
silnika. Zmiana jakości olejów napędowych podczas przechowywania, trans-
portu i użytkowania. Kontrola jakości olejów napędowych. Zapobieganie szko-
dliwemu oddziaływaniu olejów napędowych na środowisko. 

W_02 
W_03 
K_01 
K_02 
K_03 

5 

Gazowe paliwa węglowodorowe do zasilania tłokowych silników spalinowych. 
Zalety i wady paliw węglowodorowych. Właściwości paliwa LPG. Zasilanie 
silników paliwem LPG. Właściwości gazu ziemnego jako paliwa do tłokowych 
silników spalinowych. Zasilanie silników gazem ziemnym CNG i LNG. 

W_01 
W_05 
K_01 
K_03 

 

6 

Odnawialne źródła energii. Energia wiatru. Energia wody. Energia biomasy. 
Energia geotermalna. Energia słońca. Definicja i rodzaje biopaliw. Biopaliwa 1. 
i 2. generacji. Biopaliwa 3. i 4. generacji. Różne aspekty zastosowania biopa-
liw. Perspektywy rozwoju rynku biopaliw. 

W_01 
W_06 
K_01 
K_03 

7 

Oleje roślinne jako paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. Estry mety-
lowe kwasów tłuszczowych olejów roślinnych jako paliwa do zasilania silników 
o zapłonie samoczynnym. Produkcja estrów oleju rzepakowego. Alkohole jako 
paliwa do zasilania tłokowych silników spalinowych. Etery jako paliwa stano-
wiące domieszki do benzyn. Zastosowanie biogazu do zasilania silników spa-
linowych. 

W_01 
W_06 
W_07 
K_01 
K_03 

8 

Wodór jako paliwo do zastosowania w pojazdach samochodowych. Właściwo-
ści wodoru. Magazynowanie wodoru. Zalety i wady wodoru. Metody otrzymy-
wania wodoru. Biowodór. 

W_01 
W_06 
W_08 
K_03 

 
 
2. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych 

Nr zajęć 
lab. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 Wprowadzenie i szkolenie BHP. Omówienie tematyki zajęć laboratoryjnych. 
Literatura. Przedstawienie wymagań dotyczących zajęć laboratoryjnych. 
Omówienie metodyki wykonywania sprawozdań i prezentacji uzyskiwanych 
wyników pomiarów. 

U_01 
U_02 
K_04 

2 Wyznaczanie wartości opałowej paliwa. W_02 
W_03 
W_04 
U_02 
K_04 

3 Badanie wybranych właściwości benzyn za pomocą analizatora paliw. Bada-
nie wybranych właściwości olejów napędowych za pomocą analizatora paliw. 

W_02 
W_03 
W_04 
U_02 
K_01 
K_02 
K_03 
K_04 

4 Wyznaczanie temperatury zapłonu paliwa metodą tygla zamkniętego. W_02 
W_03 
W_04 
U_02 
K_02 

5 Badanie parametrów pracy silnika zasilanego gazowymi paliwami węglowo-
dorowymi. Badania symulacyjne wpływu rodzaju paliwa na wskaźniki efek-
tywne i ekologiczne pracy silnika. 

W_03 
W_05 
U_02 
K_03 
K_04 

6 Zaliczenie. - 

 
 
 
 
 



Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 
do 

W_8 

Kolokwium w formie pisemnej. Student otrzymuje pytania obejmujące tematykę wykładu. 
Udziela odpowiedzi. Ocena pozytywna wymaga udzielenia powyżej 50% prawidłowych odpo-
wiedzi. Ocena bardzo dobra wymaga udzielenia powyżej 90% prawidłowych odpowiedzi. 

U_01 
U_02 

Zaliczenie w formie pisemnej tematyki wykładów. Obserwacja postawy studenta w trakcie 
realizacji zajęć laboratoryjnych. Zaliczenie w formie pisemnej poszczególnych tematów zajęć 
laboratoryjnych. Dyskusja z studentem podczas wykonywania zajęć laboratoryjnych i zalicze-
nia w formie ustnej. Ocena jakości wykonania sprawozdań z poszczególnych tematów zajęć. 

K_01 
do 

K_04 

Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych. Rozmowa z studentem w czasie 
zajęć dydaktycznych i podczas konsultacji. Rozmowa podczas zaliczenia realizowanego 
w formie ustnej. Ocena wywiązywania się studenta z wykonywanych zadań w ramach zajęć 
laboratoryjnych. 

 
 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywności 
obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 9 h 
2 Udział w ćwiczeniach  
3 Udział w laboratoriach 9 h 
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2 h 
5 Udział w zajęciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  
7 Udział w egzaminie  
8 Udział w zaliczeniu 1 h 
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
21 h 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagają-
cych bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

0,8 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 20 h 
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 h 
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 7 h 
15 Wykonanie sprawozdań 12 h 
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu  
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 54 h 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 
pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

2,2 ECTS 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 h 
23 Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 
3 ECTS 



24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 30 

25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charak-
terze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

1,2 
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