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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów kierunkowy 

Status przedmiotu  wybieralny 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr VI 

Wymagania wstępne  

Egzamin (TAK/NIE) TAK 

Liczba punktów ECTS 4 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

10 - - 20 - 



 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W01 
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania, 
wykonawstwa i eksploatacji systemów zaopatrzenia w 
wodę 

IŚ1_W09 
 

W02 
zna materiały najczęściej stosowane w obiektach i 
instalacjach inżynierii środowiska. 

IŚ1_W06 
 

W03 
ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń, 
obiektów i systemów technicznych 

IŚ1_W15 

Umiejętności 
 
 
 
 
 
 

U01 

potrafi pozyskiwać informacje z baz danych, literatury  
i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, 
dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski  
i uzasadniać opinie także w języku angielskim 

IŚ1_U02 

U02 
posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu 
podnoszenia kompetencji zawodowych 

IŚ1_U07 

U03 
 

potrafi zaprojektować a także ocenić stan techniczny, 
wybranych elementów systemów zaopatrzenia w wodę 

IŚ1_U16 

Kompetencje 
społeczne 
 
 
 
 
 
 
 

K01 

ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji 
zawodowych i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych w inżynierii 
środowiska 

IŚ1_K02 

K02 
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną 
oraz gotowość zasięgania opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów 

IŚ1_K03 

K03 
rozumie znaczenie postępu technicznego i konieczność 
wdrażania nowych rozwiązań technicznych w systemach 
wodociągowych. 

IŚ1_K07 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

Wykład 
 
 
 

1. Podstawy hydrauliki przewodów wodociągowych. Wyznaczanie linii ciśnień 

dla różnych układów wodociągowych. 

2. Budowle w systemach dystrybucji wody. Zbiorniki wodociągowe (zadania, 

podział zbiorników, miejsca lokalizacji, zasady obliczania zbiorników 

wodociągowych). Wodociągowe urządzenia hydroforowe, pompy i 

pompownie wodociągowe. 

3. Systemy wodociągowe otwarte i zamknięte (podobieństwa i różnice), 

podstawowe zasady obliczania sieci. 



 

 

4. Materiały do budowy sieci wodociągowych (podział, charakterystyka), 

podstawowe elementy uzbrojenia. 

Projekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Obliczanie zapotrzebowania na wodę dla jednostki osadniczej 

2. Projekt hydrauliczny sieci wodociągowej w układzie rozgałęźnym. 

Wykreślenie linii ciśnienia dla przyjętego układu sieci przy określonej 

charakterystyce zabudowy. 

3. Projekt hydrauliczny sieci wodociągowej w układzie pierścieniowym 

(zamkniętym). Wykreślenie linii ciśnienia dla przyjętego układu sieci przy 

określonej charakterystyce zabudowy. 

4. Projekt zbiornika wodociągowego. Obliczenie metodą tabelaryczną 

minimalnej pojemności użytkowej zbiornika dla zadanego czasu dostawy 

wody w ciągu doby. 

5. Projekt urządzenia zabezpieczającego przed skutkami uderzeń 

hydraulicznych. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  
 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01  x x x   

W02  x x x   

W03  x x x   

U01  x x x   

U02  x x x   

U03  x x x   

K01  x x x   

K02  x x x   

K03  x x x   

 
 

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład Egzamin Uzyskanie co najmniej 50% punktów z egzaminu 

projekt Zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego  
z projektów oraz kolokwium końcowego. 

 
 
 
 
 
 



 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Bilans punktów ECTS 

L
p. 

Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jedno
stka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S h 

10 - - 20 - 

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 4 - - 2 - 
h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

36 
h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

1,44 
ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 64 
h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

2,56 
ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o 
charakterze praktycznym 

30 
h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

1,20 
ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  100 
h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
4,0 
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