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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1-N1-MiBM-SiC-607 

Nazwa przedmiotu Samochodowe silniki spalinowe II 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Automotive Combustion Engines II 
Obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia niestacjonarne 

Zakres samochody i ciągniki 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu 

Koordynator przedmiotu Dr inż. Piotr Łagowski 

Zatwierdził  

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot podstawowy 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 6 

Wymagania wstępne  

Egzamin (TAK/NIE) TAK 

Liczba punktów ECTS 4 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

18  18   
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna podział tłokowych silników spalinowych. Zna budo-
wę i funkcjonowanie podstawowych układów funkcjonal-
nych. 

MiBM1_W05 

W02 

Zna systemowe ujecie problematyki tłokowych silników 
spalinowych i korelacja charakterystyk podsystemów i 
ich celów. Znajomość podstawowych zespołów i ukła-
dów silnika oraz jego osprzętu. 

MiBM1_W06 

W03 
Zna rodzaje komór spalania tłokowych silników spalino-
wych. 

MiBM_W09 

W04 
Zna konstrukcję i technologię wykonania kadłubów i 
cylindrów silnika oraz sposoby jego zamocowania 
w ramie. 

MiBM_W08 

W05 
Zna konstrukcję, materiały i technologię wykonania, 
wałów korbowych, tłoków i korbowodów. 

MiBM_W08 

W06 
Zna konstrukcję, materiały i technologię wykonania 
sworznia tłokowego oraz pierścieni uszczelniających i 
zgarniających. 

MiBM_W08 

W07 
Znajomość konstrukcji korbowodów i wałów korbowych 
oraz umiejętność prowadzenia sprawdzających obliczeń 
wytrzymałościowych tych elementów silnika. 

MiBM1_W19 

W08 

Znajomość metod wyrównoważenia silnika oraz mode-
lowania i obliczeń drgań skrętnych wału korbowego. 
Znajomość konstrukcji i technologii wykorzystania pane-
wek grubościennych i cienkościennych. 

MiBM1_W18 

W09 

Znajomość rodzajów i konstrukcji układów rozrządu czte-
rosuwowych silników spalinowych oraz krzywek wałka 
rozrządu. Znajomość metodyki obliczeń składowych 
elementów mechanizmów rozrządu tłokowych silników 
spalinowych.     

MiBM1_W19 

W10 
Zna tendencje rozwojowe silników o zapłonie wymuszo-
nym i zapłonie samoczynnym. 

MiBM1_W23 

Umiejętności 

U01 

Student potrafi rozróżniać układy i elementy konstrukcyj-
ne silnika. Student zna budowę oraz potrafi przeprowa-
dzać pomiary wymiarów geometrycznych podstawowych 
elementów silnika.  

MiBM1_U11 

U02 
Student potrafi wyszukiwać literaturę oraz  samodzielnie 
zdobywać wiedzę na temat zagadnień dotyczących tło-
kowych silników spalinowych. 

MiBM1_U03 

U03 
Student potrafi analizować wyniki pomiarów dotyczące 
budowy i działania tłokowych silników spalinowych i 
wyciągać na ich podstawie wnioski. 

MiBM1_U12 

U04 
Student potrafi dokonywać oceny stanu technicznego 
elementów i podzespołów silnika. 

MiBM1_U04 

U05 
Student potrafi wyznaczać i analizować charakterystyki 
pracy silnika. 

MiBM1_U12 

U06 
Student potrafi wyznaczać podstawowe wskaźniki pracy 
tłokowych silników spalinowych. 

MiBM1_U12 

 

U07 

Student umie wykorzystywać podstawowe narzędzia 
informatyczne do opracowywania zagadnień technicz-
nych z zakresu tłokowych silników spalinowych i ich 
prezentowania. 

MiBM1_U02 

U08 
Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą 
badań tłokowych silników spalinowych. 

MiBM1_U04 
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U09 
Student potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie 
nad postawionymi zadaniami. 

MiBM1_U20 

U10 
Student potrafi analizować wyniki pomiarów dotyczące 
budowy i działania tłokowych silników spalinowych i 
wyciągać na ich podstawie wnioski. 

MiBM1_U12 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
StuStudent ma świadomość ciągłego uzupełniania wiedzy z 

zakresu zagadnień dotyczących tłokowych silników spa-
linowych  

MiBM1_K01 

       K02 
StuStudent ma świadomość odpowiedzialności za pracę 

własną na rzecz grupy. 
MiBM1_K04 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1. Wprowadzenie do wykładu. Omówienie tematyki i wymagań. Literatura przedmio 
  tu. Tłokowy silnik spalinowy jako system techniczny oraz jego podstawowe zespo 
  ły, układy i mechanizmy.  

2. Kadłub silnika i sposoby zawieszania silnika. Konstrukcja, materiały i technologie   
wytwarzania kadłuba silnika. Budowa układu korobowo-tłokowego. 

3. Rodzaje komór spalania.  

4. Konstrukcja, materiały i technologia wytwarzania wałów korbowodowych. 

5. Konstrukcja, materiały i technologia wytwarzania tłoków i korbowodów. 

6. Układy dolotowe tłokowych silników spalinowych.  

7. Sposoby doładowania tłokowych silników spalinowych.  

6. Układy rozrządu czterosuwowych tłokowych silników spalinowych. 

7. Układy wylotowe tłokowych silników spalinowych. 

8. Układy chłodzenia czterosuwowych tłokowych silników spalinowych. 

9. Układy olejenia czterosuwowych tłokowych silników spalinowych. 

9. Układy zapłonowe tłokowych silników spalinowych.  

10. Rodzaje układów zasilania stosowanych w silnikach o zapłonie iskrowym.  

11. Rodzaje układów zasilania stosowanych w silnikach o zapłonie samoczynnym. 

12. Rodzaje charakterystyk tłokowych silników spalinowych.  

13. Układy sterowania tłokowych silników spalinowych. Układ rozruchowe tłokowych 
silników spalinowych. 

14. Uszkodzenia podstawowych elementów podstawowych układów funkcjonalnych 
tłokowych silników spalinowych.  

15. Kierunki rozwoju tłokowych silników spalinowych.  

laboratorium 

1. Wprowadzenie i szkolenie BHP. Omówienie tematyki zajęć laboratoryjnych. 
Przedstawienie wymagań dotyczących zajęć laboratoryjnych. Omówienie meto-
dyki wykonywania sprawozdań i prezentacji uzyskanych wyników pomiarów.  

2.  Budowa układu korbowo tłokowego silnika spalinowego. Weryfikacja wału korbo-
wego silnika.  

3.  Budowa zespołu kadłuba, głowicy oraz układu dolotowego i wylotowego tłokowe-
go silnika spalinowego. Weryfikacja tulei cylindrowych.  

4.  Budowa układu rozrządu tłokowego silnika spalinowego. Weryfikacja wałka roz-
rządu. Regulacja elementów układu rozrządu.  

5.  Budowa układów zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Wyznaczanie cha-
rakterystyki prędkościowej wydatku wielosekcyjnej pompy wtryskowej.  

6.  Budowa układów zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Weryfikacja wtry-
skiwaczy silników o zapłonie iskrowym.  

7.  Układy zapłonowe tłokowych silników spalinowych. Regulacja kąta wyprzedzenia 
zapłonu. Ocena stanu technicznego elementów układu zapłonowego.  

8.  Budowa układów olejenia tłokowych silników spalinowych. Pomiar ciśnienia w 
układzie olejenia. Wyznaczanie sprawności pompy olejowej.  

9.   Budowa układu chłodzenia. Pomiar wydatku cieczy chłodzącej w układzie. Kon-
trola poprawności działania termostatu.  

10. Proces spalania w silniku o zapłonie wymuszonym. Wyznaczenie liczby oktano-
wej paliwa.  
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11. Proces spalania w silniku o zapłonie samoczynnym. Wyznaczenie liczby cetano-
wej paliwa.  

12. Wyznaczanie zewnętrznej charakterystyki prędkościowej tłokowego silnika spali-
nowego.  

13. Wyznaczanie charakterystyk prędkościowych mocy częściowych.  

14. Wyznaczanie charakterystyk obciążeniowych tłokowego silnika spalinowego.  

15. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.  
*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01  x     

W02  x     

W03  x     

W04  x     

W05  x     

W06  x     

W07  x     

W08  x     

W09  x     

W10  x     

U01    x   

U02    x   

U03    x   

U04    x   

U05    x   

U06    x   

U07    x   

U08    x   

U09    x   

U10    x   

K01      x 

K02      x 

 
 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład egzamin 

Ocena 3.0 wymaga uzyskania co najmniej 50% punktów 
z kolokwium. Ocena 3.5 wymaga uzyskania co najmniej 
60% punktów z kolokwium. Ocena 4.0 wymaga uzyskania 
co najmniej 70% punktów z kolokwium. Ocena 4.5 wymaga 
uzyskania co najmniej 80% punktów z kolokwium. Ocena 
5.0 wymaga uzyskania co najmniej 90% punktów z kolo-
kwium. 

projekt zaliczenie z oceną 
Wykonanie projektu. Uzyskanie pozytywnej oceny z projek-

tu.  
*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
18  18   

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2  2   h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

40 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

1,6 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 60 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

2,4 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

50 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

2 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  100 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
4 ECTS 
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