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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Konstrukcje betonowe, PG_00056977

Kierunek studiów Budownictwo

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć
Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 4 Język wykładowy polski

Semestr studiów 8 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska -> Katedra Konstrukcji Inżynierskich

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot mgr inż. Marek Kin
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 40
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

40 0.0 0.0 40

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest podsumowanie wiadomości w zakresie zastosowania, modelowania i projektowania 
konstrukcji żelbetowych z uwzględnieniem płyt pracujących dwukierunkowo, tarcz i łuków.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K05] potrafi pracować 
samodzielnie i współpracować w 
zespole nad wyznaczonym 
zadaniem

Student rozwiązuje zadania 
obliczeniowe w ramach ćwiczeń w 
grupach 4-6 osobowych i potrafi 
analizować i porównywać wyniki 
tych obliczeń dla różnych danych 
wyjściowych.

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_U17] posiada specjalistyczne 
umiejętności w zakresie kierunku 
budownictwo, w ramach 
oferowanych profili dyplomowania

Student potrafi zastosować 
systemowe rozwiązania z zakresie 
kształtowania zbrojenia w 
konstrukcjach żelbetowych.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_W16] ma uporządkowaną i 
pogłębioną wiedzę z zakresu 
kierunku budownictwo, w ramach 
oferowanych profili dyplomowania

Student wykorzystuje wcześniej 
nabyte umiejętności i umie 
zastosować je do analizy , 
modelowania i projektowania płyt, 
tarcz i łuków.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Konstrukcje z betonu wprowadzenie; rodzaje konstrukcji z betonu, przykłady realizacji, kształtowanie, 
modelowanie, zbrojenie płyt dwukierunkowo pracujących, schodów, tarcz, łuków. Zastosowanie 
systemowych rozwiązań zbrojenia dla płyt w konstrukcjach płyta - słup, płyt balkonowych, płyt w schodach.   

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Wymagane są umiejętności projektowania elementów żelbetowych w zakresie SGN i SGU dla płyt i belek 
żelbetowych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN.  

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
praca semestralna 60.0% 30.0%
ćwiczenia praktyczne 60.0% 20.0%
kolokwium 60.0% 50.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

 

1. J.Kobiak W.Stachurski, Konstrukcje żelbetowe, t.2, Arkady, 
Warszawa 1987

2. J.Kobiak W.Stachurski, Konstrukcje żelbetowe, t.3 i 4, Arkady, 
Warszawa 1989, 1991

3. W.Starosolski, Konstrukcje żelbetowe, t.I i II wydanie X rozszerzone; 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

4. W. Starosolski, Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm 
związanych , tom 1,2,3 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2011-2012

5. A. Halicka, D. Franczak, Projektowanie zbiorników żelbetowych t. 1i 
2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, 2012

6. M. Knauff, Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2, 
PWN Warszawa 2012

7. normy europejskie EC2 i PN EN-1992-1-1: 2008 oraz  normy 
związane z zakresu Budownictwa

 

Uzupełniająca lista lektur  

 

8.M. Knauff, A. Golubińska, P. Knyziak: Tablice i wzory do 
projektowania  konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń, PWN 
2013

9.  A. Łapko, B.Ch. Jensen, Podstawy projektowania i algorytmy 
obliczeń konstrukcji żelbetowych, Arkady 2005

10. A.Ajdukiewicz W.Starosolski, Żelbetowe ustroje płytowo-słupowe, 
Arkady, Warszawa 1981

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Oblicz efekt ekonomiczny zastosowania do konstrukcji belki wykonanej z różnych materiałów: żelbet, stal, 
aluminium, drewno

 

2. Oblicz efekt wykorzystania dwukierunkowej pracy płyty stropowej o różnych proporcjach boków.

3. Jak wpływa otworowanie stropu na jego zbrojenie na zginanie i na przebicie z wykorzystaniem 
oprogramowania MES

4. Wykorzystanie tarcz jako alternatywy do podciągów żelbetowych 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


