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Mechanika gruntów
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
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIBUS.I4B.1213.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

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

Zofia Zięba

Pozostali prowadzący Zofia Zięba

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznania i interpretacji geotechnicznych właściwości gruntów
oraz zachodzących w nich zjawisk w aspekcie analizy zachowania gruntów budowlanych w praktyce inżynierskiej.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

elementy mechaniki gruntów pozwalające
na rozpoznanie i interpretację właściwości gruntów
i zachodzących w nich zjawisk, które są niezbędne
do analizy zachowania podłoża gruntowego pod
obciążeniem, jak również do wykonywania
i bezpiecznej eksploatacji budowli ziemnych.

BU_P6S_WG08 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 sporządzić rysunki laboratoryjnych wyników badań
gruntów i określić na tej podstawie ich właściwości. BU_P6S_UW01

Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

U2
zinterpretować wyniki geotechnicznych badań
gruntów w aspekcie analizy ich zachowania
w praktyce inżynierskiej.

BU_P6S_UW03
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności. BU_P6S_KK01 Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Konsultacje 4

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
126

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
66

ECTS
2.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Klasyfikacja gruntów budowlanych i ich właściwości
Terenowe i laboratoryjne badania gruntów budowlanych 
Dokumentacja geotechniczna
Ruch wody w ośrodku gruntowym i skutki nadmiernej filtracji
Zagęszczalność gruntów budowlanych
Rozkład naprężeń w ośrodku gruntowym
Odkształcalność ośrodka gruntowego
Wytrzymałość gruntów na ścinanie
Stateczność skarp
Wysadzinowość, ekspansywność i skurcz gruntów
Parcie i odpór gruntów
Metody ulepszania podłoża gruntowego

Wykład

2.

Badania laboratoryjne cech fizycznych gruntów
Badania laboratoryjne cech mechanicznych gruntów
Obliczanie rozkładu naprężeń wywołanych siłą skupioną 
Obliczanie stateczności skarp metodami analitycznymi oraz przy użyciu
oprogramowania geotechnicznego
Obliczenia konsolidacji gruntów metodą analityczno–graficzną

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia, Część wykładów w formie on-line. Wybrane ćwiczenia w formie on-line.

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Obserwacja pracy studenta 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Matematyka, fizyka, geologia.
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Literatura
Obowiązkowa

Z. Wiłun, Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa, 1970-2020.1.
S. Pisarczyk, Mechanika gruntów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej OWPW, Warszawa, 2005.2.
E. Myślińska, Laboratoyjne badania gruntów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego WUW, Warszawa, 2006.3.
M. Obrycki, S. Pisarczyk, Zbiór zadań z mechaniki gruntów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej OWPW,4.
Warszawa, 2007.

Dodatkowa

PN-EN 1997-1:2008 – Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.1.
PN-EN 1997-2:2009 – Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.2.
PN-EN ISO 14688-1:2018-05 – Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis.3.
PN-EN ISO 14688-2:2018-05 – Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady4.
klasyfikowania.
PN-B-04481:1988 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.5.
PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.6.
PN–B–02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki miar.7.



5 / 5

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

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

BU_P6S_UW01
Absolwent potrafi odczytać rysunki architektoniczne, budowlane, geologiczne i geodezyjne oraz
sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD; umie zwymiarować
podstawowe elementy konstrukcyjne w obiektach budownictwa ogólnego, rolniczego, wodnego i
komunikacyjnego;

BU_P6S_UW03 Absolwent potrafi zinterpretować wyniki badań geotechnicznych podłoża w aspekcie posadowienia
obiektów budowlanych oraz zaprojektować ich właściwe posadowienie;

BU_P6S_WG08 Absolwent zna i rozumie istotne dla inżynierów budownictwa elementy geologii, mechaniki gruntów,
hydrauliki oraz hydrologii;


