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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 
Kod modułu: D.II.8 

Nazwa przedmiotu:  
EKSPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

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 

 
30 - 15 - - - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 
prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski 

Prowadzący zajęcia 

 
prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu zasad racjonalnej 

eksploatacji samochodów. 

Wymagania wstępne 

 
Posiada wiedzę z zakresu podstaw konstrukcji maszyn 1 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

kierunku 

01 
Ma wiedzę z zakresu zużycia, użytkowania, obsługiwania i niezawodności 

eksploatacyjnej pojazdów samochodowych 
K1P_W14 

02 
Ma szczegółową wiedzę o przebiegu eksploatacji pojazdów ze względu na realizowane 

zadania 
K1P_W15 

03 
Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł do opisu charakterystyk 

eksploatacyjnych określonych typów pojazdów samochodowych  
K1P_U01 

04 Potrafi zaplanować realizację procesu użytkowania pojazdu oraz ocenić jego rezultaty K1P_U18 

05 Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów w ruchu drogowym K1P_U08 

06 
Potrafi zaprojektować proces eksploatacji pojazdu na podstawie znajomości jego 

parametrów techniczno-eksploatacyjnych 

K1P_U18 

K1P_K03 

07 

Potrafi przedstawić eksploatację maszyn jako system działaniowy uwzględniający 

repertuar eksploatacyjny, bazę, rozkład eksploatacyjny i harmonogram oraz wzajemne 

relacje. 

K1P_U07 

08 
Potrafi dobrać elementy pojazdu samochodowego w zakresie właściwości 

eksploatacyjnych oraz ocenić ich stan w zależności od obciążeń. 
K1P_U13 

09 
Nabywa doświadczenia w zakresie opracowania systemu utrzymania pojazdów 

samochodowych. 
K1P_U21 

10 
Uwzględnia w swoich opracowaniach aspekty i skutki działalności eksploatacyjnej 

pojazdów wpływ na środowisko poprzez zadymienie i hałas samochodowych i ich. 
K1P_K02 

11 
Potrafi formułować i przekazywać informacje dotyczące bezpieczeństwa  

i efektywności eksploatacji pojazdów samochodowych. 
K1P_K07 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 
 

Rodzaje i właściwości techniczno – eksploatacyjne pojazdów samochodowych, cechy transportu 

samochodowego. Zasady racjonalnej eksploatacji pojazdów samochodowych. Sterowanie procesem 

użytkowania pojazdów. Wydajność transportowa i wskaźniki oceny. Analiza kosztów transportu. 

Optymalizacja realizacji zadań przewozowych. Wpływ warunków użytkowania samochodu na jego 

charakterystyki eksploatacyjne. Kryteria doboru samochodu do warunków eksploatacji. Starzenie i zużycie 

części pojazdów samochodowych. Procesy degradacji materiałów eksploatacyjnych. Ocena stanu materiałów 

eksploatacyjnych. Klasyfikacja lepkościowa i jakościowa olejów silnikowych, przekładniowych, płynów 

eksploatacyjnych. Niezawodność eksploatacyjna samochodów. Podstawowa dokumentacja eksploatacyjna 

pojazdów samochodowych. Planowanie eksploatacji pojazdów samochodowych. Zasady techniki utrzymania 

pojazdów. Systemy obsługiwania, rodzaje wykonywanych obsług technicznych. 

Obsługa techniczna pojazdów samochodowych, ustalanie potrzeb obsługowych i harmonogramów obsług. 

Podstawowa dokumentacja w stacji obsługi. Nowoczesne rozwiązania rejestracji pracy pojazdu i kierowcy. 

Recykling w UE i Polsce wg dyrektyw i ustaw. System recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji. 

Kryteria i ocena efektywności systemu eksploatacji pojazdów.  

 

Laboratorium 
Klasyfikacja pojazdów samochodowych.  

Identyfikacja pojazdów samochodowych.  

Ocena parametrów technicznych wybranych pojazdów.  

Wyznaczanie oporów ruchu samochodu.  

Charakterystyki dynamiczne samochodu.  

Ocena oddziaływania pojazdu na środowisko - pomiary zanieczyszczeń.  

Pomiary prędkości i strat czasu w cyklu użytkowania samochodu.  

Obsługa techniczna samochodu. 

 

Literatura podstawowa 

Hebda M.,i inni:Teoria eksploatacji pojazdów. Wkił. Warszawa 

Hebda M.: Eksploatacja pojazdów. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji. 

Radom 

Literatura uzupełniająca 

 

Janecki J.,Tott K.: Organizacja eksploatacji pojazdów samochodowych. WKł 

Warszawa. 

Uzdowski M. I inni : Eksploatacja techniczna i naprawa. Wkił Warszawa  

Chłopek Z.: Ochrona środowiska naturalnego. .WK i ł . Warszawa. 2002. 

Nadolny K.: Podstawy modelowania niezawodności materiałów eksploatacyjnych. 

Wyd. ITE. Poznań- Radom, 1999 

 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań z zakresu osiągów 

pojazdów w zróżnicowanych warunkach, projektowanie procesu użytkowania i 

obsługo pojazdów w grupach. 

Pomiary parametrów technicznych i eksploatacyjnych pojazdów w ramach 

ćwiczeń drogowych. 

Projektowanie procesu eksploatacji pojazdów i jego ocena w grupach 

projektowych 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

 

Przedstawienie opisu modelu eksploatacji i wyników obliczeń, sprawdzenie wiedzy z 

zakresu modelowania procesu eksploatacji pojazdów,  

01, 02, 03, 05 

Ocena wykonania ćwiczeń i sprawozdania  z zakresu pomiaru parametrów technicznych i 

eksploatacyjnych pojazdów samochodowych 

04, 06, 07 

Ocena wyników realizacji eksploatacji pojazdu ze względu na zagrożenia 08, 09, 10, 11 
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Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 

Wykład –  2 sprawdziany  w czasie trwania semestru oraz egzamin 

Laboratorium –na podstawie przeprowadzonych pomiarów i czynności 

obsługowych pojazdów samochodowych zgodnie z instrukcją ćwiczeń studenci 

opracowują sprawozdania. 

 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
 Liczba godzin   

Udział w wykładach 30 
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach
 

15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
*
 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 *
  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Udział w konsultacjach 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
* 

 

1 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


