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KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu 
studia stacjonarne: I-OZE1-S702d 

studia niestacjonarne: I-OZE1N-S802d 

Nazwa przedmiotu Ocena sprawności maszyn cieplnych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Assessment of the efficiency of thermal machines 

Obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023 

 
USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW  
 

Kierunek studiów Odnawialne Źródła Energii 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki  

Forma i tryb prowadzenia studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 

Zakres - 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej 

Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko 

Zatwierdził Prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot kierunkowy 

Status przedmiotu  Wybieralny 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie w planie 
studiów - semestr 

studia stacjonarne Semestr VII 

studia niestacjonarne Semestr VIII 

Wymagania wstępne - 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

studia  
stacjonarne: 

15 - - 15 - 

studia  
niestacjonarne: 

9 -  9 - 
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma wiedzę z zakresu aerodynamiki, termodynamiki 
i wymiany ciepła, przepływu masy w zastosowaniu 
do maszyn i urządzeń OZE, zna zasadę działania 
pomp ciepła i agregatów chłodniczych, zna właści-
wości czynników stosowanych w instalacjach pomp 
ciepła 

OZE1_W07 

W02 
ma szczegółową podstawową wiedzę o możliwo-
ściach obniżania zużycia energii i poprawy efek-
tywności energetycznej 

OZE1_W28 

Umiejętności 

U01 

potrafi stosować metody matematyczne oraz wyko-
rzystywać procesy fizyczne, chemiczne i biologicz-
ne do rozwiązywania problemów występujących w 
inżynierii odnawialnych źródeł energii 

OZE1_U01 

U02 

umie rozwiązywać wybrane zadania z zakresu ter-
modynamiki i wymiany ciepła, potrafi zaprojektować 
dolne źródło ciepła wykorzystując grunt, wodę, po-
wietrze, energię geotermalną 

OZE1_U20 

U03 
potrafi zaprojektować wybrane systemy i układy 
grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne zasilane z 
OZE 

OZE1_U21 

U04 
rozumie ideę odzysku ciepła, możliwości technicz-
ne akumulacji ciepła i rozwiązań odzysku ciepła 

OZE1_U22 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

ma świadomość konieczności podnoszenia kompe-
tencji zawodowych i osobistych; samodzielnie uzu-
pełnia i poszerza wiedzę w zakresie nowoczesnych 
procesów i technologii odnawialnych źródeł energii 

OZE1_K02 

K02 
rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu 
wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii; po-
trafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

OZE1_K04 

K03 

rozumie znaczenie postępu technicznego i ko-
nieczność wdrażania nowych rozwiązań technicz-
nych w inżynierii środowiska i OZE, myśli i działa w 
sposób przedsiębiorczy, działa na rzecz interesu 
publicznego 

OZE1_K07 

 
 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1. Obiegi termodynamiczne silników cieplnych. Sprawność i efektywność obiegu. 

2. Typowe obiegi gazowe. Obieg Carnota. Sprawność silnika Carnota.  

3. Obiegi silników spalinowych tłokowych. Obieg Sabathé. Obieg Otto. Obieg Diesla. 

4. Obiegi silników spalinowych turbinowych. Obieg Braytona. Obieg Joule'a. 

5. Parowe obiegi porównawcze. Obieg Clausiusa-Rankine'a. 

6. Obieg Lindego. 

7. Egzergia substancji i ciepła. Prawo  Gouy-Stodoli. Bilans egzergii. Sprawność    
egzergetyczna obiegów termodynamicznych. 

projekt Obliczenia dla przemian gazu doskonałego, rzeczywistego 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   x x   

W02   х x   

U01   х x   

U02   х x   

U03   x x   

U04   x x   

K01   x x   

K02   x x   

K03   x x   

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium 

projekt zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego  
projektu 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności 

Obciążenie studenta 
Jed-

nostka 
studia 

stacjonarne 
studia 

niestacjonarne 
 

1.  
Udział w zajęciach zgodnie z planem 
studiów 

W C L P S W C L P S 
h 

15   15  9   9  

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

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale 
nauczyciela akademickiego 

34 22 h 

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

1,36 0,88 ECTS 

5.  
Liczba godzin samodzielnej pracy 
studenta 

16 28 h 

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

0,64 1,12 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami 
o charakterze praktycznym 

50 50 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student 
uzyskuje w ramach zajęć o charak-
terze praktycznym 

2 2 ECTS 

9.  
Sumaryczne obciążenie pracą stu-
denta 

50 50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2 ECTS 
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