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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Podstawy termokinetyki, PG_00042194

Kierunek studiów Energetyka, Energetyka, Energetyka, Energetyka -WOiO, Energetyka -WM

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Elektroenergetyki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Andrzej Augusiak
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Alicja Lenarczyk

mgr inż. Wiktoria Stahl

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 3.0 17.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie się studentów z zagadnieniami wymiany ciepła pomiędzy ośrodkami.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K02] potrafi pracować w 
grupie przyjmując w niej różne 
role, potrafi myśleć i działać w 
sposób przedsiębiorczy, ma  
świadomość  odpowiedzialności  
za  własną  pracę  i  ponoszenia 
odpowiedzialności za pracę w 
zespole

Potrafi wyjaśnić i zastosować w 
praktyce inżynierskiej wzory 
opisujące zjawiska wymiany ciepła 
pomiędzy ośrodkami, w 
szczególności w ramach pracy 
grupowej.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_W12] ma podstawową wiedzę 
dotyczącą cyklu życia i remontów 
urządzeń energetycznych z 
zakresu siłowni cieplnych, 
systemów cieplno- 
energetycznych i grzewczych, 
silników spalinowych i sprężarek 
oraz maszyn wirnikowych

Potrafi scharakteryzować 
podstawowe zjawiska wymiany 
ciepła pomiędzy ośrodkami, a 
także podać zależności 
matematyczne opisujące te 
zjawiska.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu  

 
1. Podstawowe pojęcia fizyczne.
2. Podstawowe prawa przepływu ciepła. Równanie Fouriera, Fouriera-Kirchhoffa, Newtona, Pecleta, 

Stefana-Boltzmana, prawo Plancka, Kirchhoffa.
3. Przewodzenie, konwekcyjne przejmowanie ciepła, wymiana ciepła przez promieniowanie w stanach 

stacjonarnych.
4. Przenikanie ciepła.
5. Ustalony przepływ ciepła w urządzeniach z wewnętrznym źródłem ciepła.
6. Wymienniki ciepła.

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość podstaw fizyki (podstawowe prawa fizyczne, wielkości fizyczne, ich jednostki i miana, 
mechanika, elektrotechnika, termodynamika, przepływ ciepła). Wiadomości podstawowe z matematyki: 
algebra, geometria i trygonometria, rachunek różniczkowy i całkowy. Znajomość podstaw rysunku 
technicznego.
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
kolokwium (ćwiczenia) 60.0% 40.0%
kolokwium (wykład) 60.0% 60.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Pudlik W.:  Wymiana i wymienniki ciepła. Wydawnictwo 
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1988

2. Hering M.:  Termokinetyka dla elektryków. WNT, Warszawa 1980
3. Szargut J.: Termodynamika. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1980
4. Hobler T.: Ruch ciepła i wymienniki ciepła. WNT Warszawa
5. Furmański P., Domański R.: Wymiana ciepła. Przykłady 

obliczeń i zadania. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 2004

6. Zbiór zadań z przepływu ciepła. Praca zbiorowa pod redakcją 
Edwarda Kostkowskiego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 
Gliwice 2006

Uzupełniająca lista lektur  

 
1. Massalski J.M., Studnicki J.: Międzynarodowy układ jednostek 

miar SI. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971
2. Staniszewski B.: Wymiana ciepła. Podstawy teoretyczne. 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1998
3. Wiśniewski T., Wiśniewski S. - Wymiana ciepła. Wyd. 6.  

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2006

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

 

 
1. Przedstaw fizyczną interpretację przewodności cieplnej właściwej i współczynnika przejmowania ciepła.
2. Co to jest współczynnik konfiguracji w radiacyjnej wymianie ciepła?
3. Opisz sposób obliczania oporów przenikania ciepła pomiędzy czynnikiem w zamkniętym wolnostojącym 

zbiorniku a  powietrzem atmosferycznym (opis słowny i matematyczny).
4. Jak zmieni się ilość traconego ciepła gdy okno zasłonimy roletą? (Wyjaśnij procesy fizyczne).
5. Na ścianach budynku izolacja jest nakładana na zewnętrznej stronie ściany. Dlaczego?

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


