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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 
Kod modułu: D.II.7 

Nazwa przedmiotu:  
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU POJAZDÓW 

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:  

3/6 
Status przedmiotu /modułu: 

OBOWIĄZKOWY 
Język przedmiotu / modułu: 

POLSKI 
Forma 

zajęć 
wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar 

zajęć  
22,5 - - - 7,5 - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu  
dr hab. inż. Bronisław Kolator, prof. nadzw. 

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

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie z zagadnieniami systemów bezpieczeństwa biernego i czynnego 

w pojazdach. Umiejętność określania podstaw fizycznych zjawisk podczas 

ruchu pojazdu dla których konstruowane są takie systemy oraz znajomość ich 

wymagań. 

Zapoznanie z podstawami sterowania procesami tych systemów w pojazdach 

samochodowych, z istniejącym stanem techniki w tym zakresie  

i perspektywami rozwoju w najbliższym czasie.   

Wymagania wstępne 

 

Znajomość zagadnień z zakresu teorii ruchu pojazdów i budowy 

samochodów 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

dla kierunku 

01 
Zna i rozumie zasady ruchu pojazdów oraz systemy bezpieczeństwa czynnego i 

biernego pojazdów.  
K1P_W13  

02 Ma szczegółową wiedzę związaną z bezpieczeństwem ruchu pojazdów.  K1P_W15 

03 

Opisuje rozwiązania z zakresu budowy systemów bezpieczeństwa w pojazdach oraz 

prawidłowo interpretuje i ocenia ich parametry techniczno-trakcyjne w aspekcie 

bezpieczeństwa ruchu.  

K1P_W15 

K1P_U01  

04 
Umie przygotować udokumentowane opracowanie oraz prezentację dotyczące 

zagadnień budowy systemów bezpieczeństwa w pojazdach 
K1P_U02 

05 
Ocenia istniejące rozwiązania techniczne stosowane w budowie systemów 

bezpieczeństwa w pojazdach. 
K1P_U20 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Wprowadzenie do nauki o bezpieczeństwie w ruchu pojazdów. Bezpieczeństwo ruchu pojazdów związane  

z: drogą, pojazdem i uczestnikiem ruchu. Bezpieczeństwo „pojazdu” – czynne, bierne, powypadkowe, 

ekologiczne, konstrukcyjne i prawne. Akty prawne i normatywne, dotyczące wymagań odnośnie konstrukcji 

pojazdów i ich stanu technicznego. Przepisy homologacyjne dotyczące bezpieczeństwa pojazdów. Historia 

rozwoju, stan obecny i perspektywy rozwoju systemów bezpieczeństwa aktywnego. Budowa, konfiguracja i 

zasady działania poszczególnych samochodowych układów sterowania. Układ hamulcowy z układami 

wspomagającymi, jak również systemami kontroli trakcji pojazdu (ABS, ASR, ESP). Układ kierowniczy, 

zawieszenia oraz ogumienie: zapewniające wymaganą: kierowalność, stateczność, dobrą współpracę opon 

pojazdu z nawierzchnią oraz ich przyczepność do podłoża. Zarządzanie prędkością. Układy antykolizyjne. 

GPS. „Zapas” mocy silnika. Widoczność samego pojazdu (kolor, oświetlenie). Widoczność z wnętrza pojazdu i 

ergonomia. Konstrukcja foteli i fotelików dla dzieci. Układy: ogrzewania, przewietrzania lub klimatyzacji. Stan 

techniczny pojazdu. Bierne bezpieczeństwo pojazdu. Budowa nadwozia samochodu uwzględniająca strefy 

zgniotu z przodu i z tyłu pojazdu. Wzmocnienia boczne w drzwiach, Budowa kabrioletów zabezpieczająca 

pasażerów przed skutkami wywrócenia się samochodu. Klatka bezpieczeństwa. Kształt nadwozia. Mocowanie 

silnika. Układ paliwowy zabezpieczający przed wypływem paliwa i iskrzeniem. Budowa kolumny 

kierowniczej. Wsporniki pedałów. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia pasa. 

Poduszki i kurtyny powietrzne. Systemy gaśnicze. Materiały wykończeniowe wnętrza pojazdu. 

Seminarium 
Bazy danych o zdarzeniach drogowych. Wskaźniki oceny stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Definicje 

zdarzeń drogowych. Podstawowe przyczyny zdarzeń drogowych. 

 

Literatura podstawowa 

Wicher J., 2004. Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. WKiŁ, 

Warszawa. 

Afanasjew L.L., Djakow A.B., Ilarionow W.A., 1986. Czynne bezpieczeństwo 

samochodu. WKiŁ, Warszawa. 

Iwanow W.N., Lalin W.A., 1984. Bierne bezpieczeństwo samochodu. WKił, 

Warszawa.  

Literatura uzupełniająca 

 

Herner A., Riehl H., 2003. Elektrotechnika i elektronika w pojazdach 

samochodowych. WKiŁ, Warszawa. 

Herner A., 2001. Elektronika w samochodzie. WKiŁ, Warszawa. 

Gillespie T.D., 1992. Fundamentals of Vehicle Dynamics. SAE Warrendale.  

Informator techniczny Bosch. 2002. Mikroelektronika w pojazdach, WKiŁ, 

Warszawa. 

Informator techniczny Bosch. 2002. Czujniki w pojazdach samochodowych, WKiŁ, 

Warszawa. 

Strony internetowe. 

 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacja indywidualna z 

wykładowcą, praca indywidualna – opracowanie prezentacji wybranego 

podsystemu bezpieczeństwa pojazdu 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu 

kształcenia 

Student na egzaminie pisemnym i ustnym udziela odpowiedzi na pytania dotyczące 

funkcjonowania wybranego podsystemu bezpieczeństwa pojazdu.  

01, 02, 

Student ustnie prezentuje przed nauczycielem rozwiązanie konstrukcyjne zadanego 

podsystemu i odpowiada na pytania dotyczące współpracujących podsystemów w 

systemie bezpieczeństwa pojazdu.  

03, 05 

Ocena przygotowanej i wygłoszonej prezentacji na temat wybranego podsystemu 

bezpieczeństwa pojazdu. 

04  

Student ocenia rozwiązania techniczne poszczególnych podsystemów w aspekcie zadań 

funkcjonalnych w systemie bezpieczeństwa pojazdu.  

05 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest systematyczny, aktywny udział w zajęciach 

oraz przygotowanie i przedstawienie prezentacji wybranego podsystemu 

bezpieczeństwa pojazdu. 

Egzamin pisemny i ustny.  
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

 Liczba godzin   

Udział w wykładach 22,5 
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach
 

7,5 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
*
  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 *
 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 

Udział w konsultacjach i egzamin 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
* 

 

0,7  

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,4  

 

 

 


