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Wytrzymałość materiałów II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
budownictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIBUS.I8B.2736.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Małgorzata Meissner

Pozostali prowadzący Małgorzata Meissner, Filip Zakęś

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedstawienie studentom skutków działania sił wewnętrznych w ustrojach prętowych - naprężeń oraz
odkształceń. Zapoznanie studentów z metodami wyznaczania i analizy stanu naprężenia i odkształcenia, dla
prostych oraz złożonych przypadków wytrzymałościowych. Przedstawienie wpływu cech mechanicznych
i fizycznych materiału na stan naprężenia i odkształcenia.

C2 Zapoznanie studentów z metodami wyznaczania naprężeń i odkształceń, pod kątem analizy nośności oraz
projektowania przekroju poprzecznego elementu.

C3 Uświadomienie studentom ich roli jako inżynierów i odpowiedzialności za wykonywane obliczenia oraz
projektowane konstrukcje.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
skutki działania sił wewnętrznych, wie, jakie warunki
musi spełniać dobrze zaprojektowany element
konstrukcyjny obciążony dowolnym układem sił.

BU_P6S_WG03,
BU_P6S_WG04

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

W2 podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów, tj.
tensor stanu naprężenia i odkształcenia. BU_P6S_WG04 Zaliczenie pisemne,

Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przeprowadzić analizę statyczną konstrukcji oraz
wyznaczyć stan naprężenia i odkształcenia w jej
elementach.

BU_P6S_UW05,
BU_P6S_UW09

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta

U2
zwymiarować element konstrukcyjny obciążony
dowolnym układem sił wewnętrznych,
z uwzględnieniem złożonego stanu naprężenia oraz
stateczności.

BU_P6S_UW06,
BU_P6S_UW09

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta

U3 samodzielnie zorganizować warsztat pracy
projektanta. BU_P6S_UO21 Projekt, Obserwacja

pracy studenta

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podjęcia odpowiedzialności inżyniera budowlanego
przy projektowaniu i wykonawstwie współczesnych
obiektów budowlanych.

BU_P6S_KK01,
BU_P6S_KK02,
BU_P6S_KO05

Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 15



3 / 5

Przygotowanie projektu 28

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
47

ECTS
1.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Odkształcenia belek zginanych. Równanie różniczkowe osi odkształconej. Energia
potencjalna odkształcenia. Zasada prac przygotowanych.

Belki zginane statycznie niewyznaczalne.

Złożone przypadki wytrzymałościowe – zginanie ze ściskaniem, ściskanie
mimośrodowe.

Stateczność prętów prostych.

Hipotezy wytrzymałościowe.

Wykład

2.

Zginanie proste.

Zginanie ze ścinaniem.

Zginanie ukośne.

Przemieszczenia w belkach zginanych.

Belki statycznie niewyznaczalne - metoda trzech momentów.

Ściskanie mimośrodowe.

Stateczność prętów prostych.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Metoda projektów, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne, Projekt, Obserwacja pracy
studenta 60%
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Wymagania wstępne
Wiedza i umiejętności uzyskane na przedmiocie "Wytrzymałość materiałów I".

Literatura
Obowiązkowa

Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W., Wytrzymałość materiałów. Arkady, Warszawa, 19741.
Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów. WNT, 19972.
Klasztorny M., Wytrzymałość materiałów dla mechaników, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 20133.

Dodatkowa

Gawęcki A., Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 19981.
Kurowski R., Parczewski Z., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. PWN, Warszawa, 19662.
Banasiak M., Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. PWN, Warszawa 19853.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BU_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

BU_P6S_KK02
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu;

BU_P6S_KO05 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;

BU_P6S_UO21 Absolwent potrafi organizować, współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi
odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

BU_P6S_UW05 Absolwent potrafi wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i
niewyznaczalnych oraz wyznaczać częstość drgań własnych dla prostych konstrukcji prętowych;

BU_P6S_UW06 Absolwent potrafi wykonać analizę stateczności liniowej i nośności granicznej prostych układów prętowych
w zakresie oceny stanów krytycznych i granicznych konstrukcji;

BU_P6S_UW09 Absolwent potrafi zaprojektować, zgodnie ze specyfikacją, proste konstrukcje - metalowe, żelbetowe,
zespolone, drewniane i murowe oraz elementy instalacji budowlanych;

BU_P6S_WG03 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady mechaniki i analizy konstrukcji prętowych w
zakresie statyki, podstaw dynamiki i stateczności;

BU_P6S_WG04
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia mechaniki ogólnej, wytrzymałości
materiałów, teoretycznych modeli materiałów oraz zasad ogólnego kształtowania konstrukcji
budowlanych;


