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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): 
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE  

Kod modułu: D.II.2 

Nazwa przedmiotu:  
BUDOWA SAMOCHODÓW 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 
INSTYTUT POLITECHNICZNY 
Nazwa kierunku: 
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 
Forma studiów: 
STACJONARNE 

Profil kształcenia: 
PRAKTYCZNY 

Specjalność: 
ELEKTROMECHANIKA 
SAMOCHODOWA 

Rok / semestr:  
3/5 

Status przedmiotu /modułu: 
OBOWIĄZKOWY 

Język przedmiotu / modułu: 
POLSKI 

Forma 
zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 
Wymiar 
zajęć  45 22,5 - - - - 

 
 
 
Koordynator przedmiotu / 
modułu  dr hab. inż. Bronisław Kolator, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia  dr hab. inż. Bronisław Kolator, prof. nadzw. 

Cel przedmiotu / modułu 
 

Zapoznanie się z konstrukcją i podstawowymi układami pojazdu. Poznanie 
budowy układów napędowych, zawieszeń, układów kierowniczych i 
hamulcowych samochodów. Zrozumienie wzajemnych współzależności 
między działaniem tych układów.  

Wymagania wstępne 
 

Wymagania względem wiedzy i umiejętności z przedmiotów 
poprzedzających. Mechanika techniczna, Podstawy konstrukcji maszyn  

 
 
 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 
Odniesienie 
do efektów 

dla kierunku 

01 
Zna podstawowe pojęcia dotyczące samochodu, objaśnia jak syntetyzować 
i charakteryzować elementy, układy pojazdu oraz rozumie ich wykorzystywanie 
w samochodach. 

K1P_W13  

02 
Zna kryteria doboru głównych parametrów samochodu z uwzględnieniem 
podstawowych parametrów trakcyjnych, jego przeznaczenia i normalnych warunków 
eksploatacyjnych 

K1P_W15 

03 
Potrafi integrować uzyskane informacje a także formułować wnioski i uzasadniać 
opinie, na podstawie informacji źródłowych z zakresu budowy samochodów 

K1P_U01 

04 
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące 
rozwiązania techniczne - stosowane w budowie samochodów. 

K1P_U20 

05 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z budowy samochodów u 
siebie i innych oraz rozumie potrzebę ich uzupełnienia. 

K1P_K01 
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TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykład 
Cechy konstrukcyjne pojazdu samochodowego, współpraca człowieka z maszyną. Podział samochodów ze 
względu na zastosowanie i konstrukcję. Podstawowe wiadomości dotyczące podzespołów składowych 
samochodu: nadwozia, silnika, sprzęgieł, przekładni, wałów i przegubów, mostów i półosi, zawieszeń, układów 
hamulcowych i kierowniczych.  
Parametry trakcyjne silnika spalinowego. Układ napędowy samochodu (przedni, tylny, 4x4). Momenty 
bezwładności w układzie napędowym. Rodzaje i budowa sprzęgieł. Hydrodynamiczne sprzęgła i przekładnie. 
Stopniowe skrzynie biegów, skrzynie dwusprzęgłowe. Skrzynie biegów (manualne, półautomatyczne, 
automatyczne), budowa i zasada działania. Charakterystyka synchronizatorów. Przekładnie planetarne. 
Przekładnie o ciągłej zmianie przełożenia (CVT). Mechanizmy włączania oraz układy automatycznego 
sterowania. Wały napędowe i przeguby. Mosty napędowe: rodzaje i budowa. Mechanizmy różnicowe, półosie i 
łożyskowania kół. Ogólna budowa i charakterystyki zawieszeń (Mc Pherson, podwójny wahacz, itp.) Elementy 
resorujące: sprężyna śrubowa, drążki skrętne, resor. Pneumatyczne elementy resorujące (ze stałą ilością gazu, 
ze zmienną ilością gazu). Budowa amortyzatorów (jednorurowy, dwururowy, gazowy, amortyzator 
Armstronga). Charakterystyka amortyzatora. Podział hamulców: mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, 
elektryczne, budowa i zastosowanie. Korektory hamowania i układy ABS oraz systemy kontroli trakcji (ESP). 
Układy kierownicze. Budowa i zasada działania przekładni kierowniczej. Mechanizm zwrotniczy układu 
kierowniczego. Zasada działania tylnego mechanizmu kierowniczego. Budowa nadwozi samochodowych. 
Tendencje rozwojowe w konstrukcji samochodów. 
Ćwiczenia 
Wprowadzenie do zajęć. Określenie przeznaczenia i parametrów pracy opon na podstawie ich oznaczeń. 
Wyznaczanie pracy tarcia sprzęgła ciernego. Wyznaczanie rozpiętości i liczby przełożeń oraz określanie 
sprawności skrzyni przekładniowej. Analiza funkcjonowania automatycznych skrzyń przekładniowych. 
Analiza funkcjonowania hamulca bębnowego i tarczowego. Wyznaczanie krzywej błędu mechanizmu 
zwrotniczego. Analiza układów zawieszeń pojazdów.  
 

Literatura podstawowa 

Szydelski Z., 1993. Pojazdy samochodowe : napęd i sterowanie hydrauliczne. 
WKiŁ, Warszawa.  
Micknass W., Popiol R., Springer A., 2005. Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i 
półosie napędowe. WKiŁ, Warszawa.  
Reimpell J., Betzer J. W., 2001. Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji. 
WKiŁ, Warszawa. 
Zając M., 2003. Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i 
autobusów. WKiŁ, Warszawa.  

Literatura uzupełniająca 
 

Praca zbiorowa, 2003. Budowa pojazdów samochodowych, Część II. Wyd. REA, 
Warszawa.  
Zieliński A., 2008. Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych. 
WKiŁ, Warszawa.  
Orzełowski S., 1996. Budowa podwozi i nadwozi samochodowych. PWN, 
Warszawa.  
Studziński K., 1980. Samochód – teoria, konstrukcja i obliczanie. WKiŁ, 
Warszawa.   

 
 
Metody kształcenia 
 

Wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia audytoryjne, dyskusja, 
rozwiązywanie zadań, praca indywidualna i zespołowa, konsultacja indywidualna 
z wykładowcą.  

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu 

kształcenia  
1. Na ćwiczeniach audytoryjnych Student omawia rozwiązanie zadania dotyczącego 
wybranego układu zdefiniowanego przez prowadzącego.  

01 

2. Student ustnie prezentuje przed nauczycielem swoje rozwiązanie i odpowiada na 
pytania dotyczące poszczególnych układów i podzespołów samochodu.  

01, 03 

3. Na koniec semestru Student opracowuje opis budowy wybranego układu samochodu od 
strony funkcjonalnej i prezentuje publicznie. 

03, 05 

4. Student udziela wyczerpującej odpowiedzi na pytania dotyczące wyznaczonych zadań 
funkcjonalnych poszczególnym układom samochodu. 

01, 04 
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Forma i warunki 
zaliczenia 
 
 

Ćwiczenia: obecność na zajęciach, zaliczenie działów tematycznych, 
przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz udzielanie wyjaśnień odnośnie 
zastosowanych rozwiązań na pytania zadawane przez prowadzącego. 
Wykład: egzamin pisemny i ustny 

 
 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

 Liczba godzin   
Udział w wykładach 45 
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 15 
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 
laboratoryjnych, projektowych i seminariach 

22,5 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń* 27,5 
Przygotowanie projektu / eseju / itp. *  
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 
Udział w konsultacjach 5 
Inne  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 140 
Liczba punktów ECTS za przedmiot 5 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 
praktycznymi* 

 

28 
1 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

2,6 

 


