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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): 
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 

Kod modułu: D.II.9 

Nazwa przedmiotu:  
DIAGNOSTYKA 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:  
3/6 

Status przedmiotu /modułu: 
OBOWIĄZKOWY 

Język przedmiotu / modułu: 
POLSKI 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  
(wpisać 
jakie) 

Wymiar 
zajęć 
 

15 - 30 - - - 

 
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 oceny stanu 
technicznego podstawowych układów samochodów. 

Wymagania wstępne 
 

Posiada wiedzę z zakresu: mechaniki, drgań mechanicznych, miernictwa i 
systemów pomiarowych, budowy pojazdów samochodowych i ich 
eksploatacji. 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 

dla 
kierunku 

01 
Ma wiedzę  niezbędną do opisu zjawisk i procesów wykorzystywanych w diagnostyce 
samochodów 

K1P_W02 
K1P_W03 
K1P_W14 

02 
Ma ogólną wiedze z zakresu mechaniki i dynamiki ruchu samochodów oraz drgań jego 
elementów w ruchu drogowym niezbędną do identyfikacji symptomów i sygnałów 
diagnostycznych 

K1P_W06 
K1P_W14 
K1P_W15 

03 
Zna metody pomiaru wielkości fizycznych wykorzystywanych w diagnozowaniu 
poszczególnych układów  samochodów 

K1P_W11 
K1P_W14 

04 
Ma wiedzę z zakresu diagnozowania silników spalinowych, układu napędowego, 
układu zawieszenia, układu kierowniczego, układu oświetlenia i układów ABS, ESP 
itp. 

K1P_W14 

05 
Potrafi wykonać ocenę stanu technicznego samochodu na poziomie zespołów , 
opracować sprawozdanie oraz prezentację wyników w odniesieniu do norm PN , ISO i 
IEC 

K1P_W14 
K1P_U02 
K1P_U18 

06 
Potrafi przeprowadzić diagnostykę wybranych układów pojazdu samochodowego z 
wykorzystaniem odpowiednich przyrządów i algorytmów diagnostycznych 

K1P_U10 
K1P_U18 
K1P_K03 
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07 
Potrafi dobrać urządzenia diagnostyczne i zaprojektować proces diagnozowania 
podstawowych układów samochodu  

K1P_U18 

08 
Potrafi wykorzystać technologie informatyczne do obsługi przyrządów 
diagnostycznych , zbierania i wizualizacji wyników diagnozy 

K1P_U05 

09 
Potrafi postępować zgodnie ze standardami przyjętymi w procesie diagnozowania 
samochodów 

K1P_K05 

 
 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykład 
 
Wpływ stanu technicznego pojazdu na jego bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przepisy prawne w kontroli 
technicznej pojazdów w Polsce. Metody i środki diagnozowania silnika spalinowego, układu zasilania, układu 
zapłonowego. Metody diagnozowania układu hamulcowego, układu jezdnego, układu kierowniczego. Ocena 
stanu technicznego nadwozia. Badania kontrolne hałasu samochodu. Kierunki rozwoju linii diagnostycznych 
samochodów. Komputerowy system rejestracji i przetwarzania wyników badań kontrolnych. Budowa systemu 
diagnostyki pokładowej EOBD.  
 
Laboratorium 
Przepisy prawne w kontroli technicznej pojazdów według zaleceń dyrektyw UE, 
Pomiary zużycia paliwa przez pojazd samochodowy w różnych warunkach drogowych. 
Metody badań stanu technicznego układu hamulcowego. 
Metody badania amortyzatorów zamontowanych w pojeździe. 
Metody oceny stanu świateł oświetleniowych i sygnalizacyjnych w pojazdach. 
Badania stanowiskowe kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdu. 
Ocena stanu niewyważenia kół jezdnych samochodu. 
Ocena stanu technicznego nadwozia samochodu. 
Metody pomiaru hałasu i drgań pojazdów samochodowych. 
Metody badań kontrolnych składu spalin pojazdów w eksploatacji. 
 

Literatura podstawowa 

Praca zbiorowa pod red. Lozia Zb.: Diagnostyka samochodowa. Laboratorium. 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007 
Praca zbiorowa pod red. Bocheński C.: Badania kontrolne samochodów. Wyd.KiŁ 
Warszawa 2000 
 

Literatura uzupełniająca 
 

Trzeciak K.: Diagnostyka samochodów osobowych. WKŁ .Warszawa. 2000 

 
 
Metody kształcenia 
 

Wykład z prezentacją multimedialną, obliczanie wskaźników oceny stanu 
technicznego samochodów , praca w grupach, wykonanie diagnostyki 
poszczególnych zespołów samochodu w grupach laboratoryjnych   

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
 

Nr efektu 
kształcenia 

 
 

Sprawdzenie wiedzy w zakresie obsługi przyrządów diagnostycznych i przeprowadzenia 
pomiarów diagnostycznych określoną metodą 

01, 02, 03, 04, 05 

Ocena wykonania ćwiczeń laboratoryjnych wg instrukcji 06, 07, 08 
Analiza wyników diagnozowania samochodu w aspekcie wpływu na bezpieczeństwo 
ruchu i środowisko 

09 

  
Forma i warunki 
zaliczenia 
 
 

Wykład –  2 sprawdziany  w czasie trwania semestru oraz egzamin 
Ćwiczenia – opracowanie sprawozdań  i  ich zaliczenie 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

 Liczba godzin   
Udział w wykładach 15 
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 
laboratoryjnych, projektowych i seminariach 

30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń* 20 
Przygotowanie projektu / eseju / itp. *  
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 
Udział w konsultacjach 5 
Inne  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 
Liczba punktów ECTS za przedmiot 4 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 
praktycznymi* 

 

2,2 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

2         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


