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WAŻNIEJSZE NAZWY I TERMINY: 

 

TEREN GÓRNICZY – przestrzeń objęta 
szkodliwymi wpływami eksploatacji 
górniczej. 

TEREN POGÓRNICZY – obszar 
powierzchni ziemi w granicach zniesionego 
terenu górniczego, po zlikwidowaniu 
zakładu górniczego i po wygaśnięciu 
koncesji na wydobywanie kopaliny. 
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BUDYNEK – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający 
fundament i dach. 

 

DEFORMACJE CIĄGŁE POWIERZCHNI – zniekształcenie 
powierzchniowej warstwy górotworu mające postać niecki 
obniżeniowej, spowodowanej wpływami podziemnej eksploatacji 
górniczej, określone za pomocą następujących wskaźników 
deformacji: obniżenie w, poziome przemieszczenie u, krzywizna 
powierzchni K nachylenie T i poziome odkształcenie  epsilon. 

 

DEFORMACJE NIECIĄGŁE POWIERZCHNI – zniekształcenie 
przypowierzchniowej warstwy górotworu w postaci zapadlisk, lejów, 
progów, szczelin, spowodowane wpływami podziemnej eksploatacji 
górniczej. 

DEFORMACJE NIEUSTALONE – zniekształcenie przypowierzchniowej 
warstwy górotworu występujące po rozpoczęciu eksploatacji, w 
czasie jej trwania i przez pewien czas po zakończeniu eksploatacji; 
deformacje nieustalone są zależne od czasu. 

DEFORMACJE USTALONE – zniekształcenie przypowierzchniowej 
warstwy górotworu występujące po ustaniu ruchów powierzchni; 
deformacje ustalone nie są zależne od czasu. 



WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE 

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ GÓRNICZYCH - skutki 
eksploatacji górniczej w obiektach, występujące w 
formie deformacji i uszkodzeń elementów 
konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz niekorzystnych 
oddziaływań na użytkowników. 

FILAR OCHRONNY – przestrzeń, w granicach której, ze 
względu na ochronę oznaczonych dóbr, wydobywanie 
kopalin nie może być prowadzone albo może być 
dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę tych 
dóbr. 

FRONT EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ - krawędź 
wybieranego (pokładu) złoża, przemieszczająca się wraz 
z postępem robót górniczych. 

NADKŁAD - utwory geologiczne zalegające nad utworami 
karbonu. 

OBNIŻENIE - pionowe przemieszczenie punktów 
powierzchni na skutek eksploatacji górniczej. 
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ODDZIAŁYWANIE GÓRNICZE – deformacje lub 
drgania podłoża budowli, wymuszone wpływami 
eksploatacji górniczej. 

ODDZIAŁYWANIA PROGRAMOWE 
(NIEGÓRANICZE) – obciążenia stałe i zmienne 
przejmowane zgodnie z obowiązującymi 
normami. 

ODPORNOŚĆ OBIEKTU BUDOWLANEGO – 
zdolność przejęcia przez konstrukcję obiektu 
wpływów eksploatacji górniczej, przy 
zachowaniu jej bezpieczeństwa i wystąpieniu 
niewielkich uszkodzeń, umożliwiających 
użytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem. 
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OSIADANIE – pionowe przemieszczenie 
punktów obciążonej powierzchni na skutek 
zagęszczenia i konsolidacji podłoża. 

PODŁOŻE GÓRNICZE – podłoże 
budowlane podlegające wpływom 
eksploatacji górniczej. 

POZIOM WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
(PWU) – zespół kryteriów określających 
wymagania stawiane przejściowym 
stanom granicznym użytkowalności 
(PSGU) budynków na terenach górniczych, 
określone z uwzględnieniem oceny 
uciążliwości ich użytkowania. 
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PROFILAKTYKA BUDOWLANA – zespół 
działań i metod w zakresie przystosowania 
obiektów budowlanych do oddziaływań 
górniczych, zmierzających do uzyskania 
przez te obiekty wymaganej odporności na 
wpływy podziemnej eksploatacji górniczej. 

PROFILAKTYKA GÓRNICZA – zespół 
działań i metod w zakresie prowadzenia 
eksploatacji górniczej, zmierzających do 
zmniejszenia deformacji powierzchni oraz 
jej drgań, powodowanych wstrząsami 
górniczymi. 
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PRZEJŚCIOWY STAN GRANICZNY 
UŻYTKOWALNOŚCI (PSGU) – stan deformacji 
konstrukcji odpowiadający obniżonym warunkom 
użytkowania obiektów, dopuszczony na okres 
przejściowy; w odniesieniu do obiektów na terenach 
górniczych stan ten może być dopuszczony w okresie 
ujawnienia się efektów oddziaływań górniczych. 

REKTYWIKACJA OBIEKTU (ELEMENTU) – 
doprowadzenie obiektu (elementu) do stanu 
projektowanego lub położenia zapewniającego jego 
użytkowanie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. 

STAN GRANICZNY NOŚNOŚCI (SGN) – stan wytężenia 
lub deformacji konstrukcji, po przekroczeniu którego 
następuje zniszczenie konstrukcji obiektu lub jego części.  

STAN GRANICZNY UŻYTKOWALNOŚCI (SGU) – stan 
deformacji konstrukcji, po przekroczeniu którego 
konstrukcja przestaje spełniać określone wymagania 
użytkowe  
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WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE BUDYNKU 
– zespół cech wynikających z potrzeby 
zapewnienia użytkownikowi budynku 
dogodnego ( i bezpiecznego) środowiska 
przebywania lub prowadzenia działalności, 
do której budynek jest przeznaczony. 

WPŁYWY EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ – 
całokształt skutków eksploatacji górniczej 
na powierzchni.  

WSTRZĄSY GÓRNICZE – krótkotrwałe 
drgania powierzchni spowodowane 
wstrząsami górotworu, wywołanymi 
podziemną eksploatacją górniczą. 
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WAŻNIEJSZE OZNACZENIA 

Duże litery łacińskie 

 B  – szerokość budynku 

   – wartość dopuszczalna efektu oddziaływań 

 E  - energia sejsmiczna 

 E  - moduł ściśliwości gruntu 

   - wartość efektu oddziaływań 
charakterystycznych 

 F  - obciążenia i oddziaływania programowe 

   - obciążenie wyjątkowe 





 1. Wiadomości wstępne  

 1.1. Charakterystyka problematyki budownictwa 
na terenach górniczych  

 Obiekty zlokalizowane na terenach górniczych podlegają 
dodatkowym oddziaływaniom, pochodzącym od 
deformacji powierzchni lub drgań podłoża. 
Oddziaływania te, zwane oddziaływaniami 
górniczymi, przekazywane są z podłoża na obiekt i 
powodują, oprócz istniejącego stanu obciążeń 
konstrukcji, powstanie dodatkowego układu obciążeń 
(rys. 1.). 

 Rys. 1. Obiekt na terenach górniczych 

 F – obciążenia i oddziaływania określane na podstawie 
norm 

 Fg - oddziaływania górnicze - deformacje lub drgania 
podłoża wymuszone wpływami eksploatacji górniczej 





 Ochrona obiektów budowlanych na 
terenach górniczych wymaga nie tylko 
wiedzy dotyczącej konstrukcji 
budowlanych, lecz także znajomości 
zagadnień z mechaniki górotworu i 
geotechniki, a coraz częściej także 
zagadnień hydrogeologicznych. 
Poglądowo ilustruje to rys. 2. 

 Rys. 2. Dyscypliny wiedzy opisujące 
problemy budownictwa na terenach 
górniczych 



 Mechanika górotworu opisuje zjawiska zachodzące w 
górotworze, od eksploatowanego pokładu do powierzchni. Dla 
celów budowlanych mechanika górotworu powinna przede 
wszystkim dostarczyć informacji dotyczących: 

 charakterystyki i intensywności deformacji (ciągłych lub 
nieciągłych) na powierzchni, 

 opisu drgań powierzchni terenu spowodowanych wstrząsami 
górniczymi, 

 możliwych sposobów ochrony obiektów budowlanych 
metodami profilaktyki górniczej. 

 Deformacje powierzchni lub drgania podłoża przekazywane są 
na obiekt, powodując jego odkształcenia, a w konsekwencji 
siły wewnętrzne w konstrukcji. Zagadnieniem transformacji 
prognozowanych odkształceń lub drgań podłoża na siły 
działające w konstrukcji zajmuje się geotechnika. 

 Coraz częściej w ocenie wpływu eksploatacji górniczej na 
powierzchnię występują problemy hydrogeologiczne. 
Wynika to z faktu, że w wielu rejonach długoletnia 
eksploatacja spowodowała znaczne obniżenia terenu. Nowe 
roboty górnicze, powodując dalsze obniżenia, mogą w 
niektórych obszarach sprzyjać możliwości zmiany stosunków 
wodnych, a tym samym powstaniu zalewisk powierzchniowych 
lub podtopień. 



Problemy budowlane 
wiążą się z obliczaniem i 
konstruowaniem obiektów 
projektowanych oraz z 
prawidłowym utrzymaniem 
obiektów istniejących, 
podlegających wpływom 
eksploatacji górniczej.  



Ogólny schemat zagadnień dotyczących 
budownictwa na terenach górniczych,  
z podaniem podstawowych problemów 
odnoszących się do obiektów 
projektowanych  
i istniejących, przedstawia rys. 3.  





UREGULOWANIA PRAWNE 

I PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE

Prawo
budowl ane



2.Wpływ eksploatacji górniczej na 
powierzchnię  

Rodzaje wpływów eksploatacji górniczej na 
powierzchni 

    W wyniku podziemnej eksploatacji 
górniczej następują przemieszczenia 
elementów górotworu.  

  

    Eksploatacja górnicza może też powodować 
powstawanie zjawisk sejsmicznych,  
w postaci wstrząsów górotworu.  

  

     Rodzaje wpływów eksploatacji górniczej 
występujące na powierzchni przedstawia rys.1.  





Przemieszczenia elementów górotworu 
powodują deformacje powierzchni, które 
mogą mieć charakter deformacji 
ciągłych lub nieciągłych.  

 

Mogą powodować także zmiany stosunków 
wodnych w górotworze i na powierzchni. 

 

Wstrząsy górotworu, wywołane podziemną 
eksploatacją górniczą, objawiają się na 
powierzchni w postaci drgań podłoża. 



Deformacje ciągłe oraz nieciągłe powstają 
na skutek przemieszczania się skał 
górotworu do wybranej przestrzeni. Proces 
ten polega na obrywaniu lub łagodnym 
obniżaniu się skał stropowych do 
wyrobiska.  

 

Rodzaj deformacji powierzchni uzależniony 
jest głównie od głębokości zalegania 
eksploatowanego pokładu. 



Dotychczasowe doświadczenia z obszaru 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) 
wykazały, że przy eksploatacji pokładów do 
głębokości ok. 100 m na powierzchni 
występują zasadniczo deformacje nieciągłe. 
Możliwe jest także wystąpienie nieciągłych 
deformacji terenu przy eksploatacji na 
głębokości 100 - 150 m.  

 

Decyduje o tym w głównym stopniu rodzaj 
utworów zalegających w nadkładzie.  

Natomiast eksploatacja na większej 
głębokości jest związana z 
wykształceniem się na powierzchni 
obniżeniowej niecki górniczej.  



 H < 100(120) m        

Deformacje nieciągłe 

 

100 m < H < 150 m   

 

 

 H > 150 m 

Deformacje ciągłe                                             
       



Wstrząsy górnicze są zjawiskami dynamicznymi 
powstającymi w wyniku gwałtownego 
przemieszczenia, pękania lub załamywania się 
warstw górotworu. Ujawniają się jako 
wzbudzenia kinematyczne wywołujące drgania 
ośrodka gruntowego.  

W wielu rejonach górniczych, głównie z uwagi na 
długoletnią eksploatacje węgla  
i wynikające stąd znaczne obniżenia terenu, 
roboty górnicze mogą powodować zmianę 
stosunków wodnych w podłożu, a tym 
samym zjawiska podmakania lub zalewisk 
powierzchniowych. Dokładniejsza analiza 
tego zjawiska i prognozowanie zmian stosunków 
wodnych pozostaje w gestii hydrogeologa. 



2.2.Deformacje ciągłe – obniżeniowa niecka górnicza 

Najczęstszym objawem skutków podziemnej eksploatacji 
górniczej na powierzchni są ciągłe deformacje, 
występujące w formie nierównomiernych obniżeń 
terenu, tzw. niecek górniczych.  

Niecka górnicza gdy:  - płaski stan odkształceń, 

                                    - t   

W płaskim stanie odkształceń występuje niecka walcowa, 
którą opisują następujące wskaźniki: 

wx – obniżenie terenu, (ux – przemieszczenie 
poziome, ux,max = wmax)  

            x  - odkształcenie poziome gruntu ( = l/l),  

           Tx- nachylenie terenu, 

           Kx.- krzywizna terenu 



Rys. . Teoretyczne rozkłady wskaźników 
deformacji ustalonej niecki górniczej według  

teorii Budryka-Knothego 

a) pionowe przemieszczenia w, b) poziome 
przemieszczenie u, c) nachylenie T, d) krzywizna 
K,  

e) poziome odkształcenie ε, 1 – pokład węgla, 2 – 
front eksploatacji górniczej, 3 – wyrobisko,  

g – grubość eksploatowanego pokładu, H –
głębokość pokładu,  – kąt zasięgu wpływów 
głównych, r – promień zasięgu wpływów 
głównych. 





Wartości wskaźników deformacji uzależnione 
są od warunków geologiczno – górniczych, 
w tym w szczególności: 

grubości wybieranej warstwy pokładu g, 

głębokości zalegania pokładu H, 

sposobu ochrony stropu wybieranego 
pokładu, od którego zależy współczynnik 
osiadania a, 

rodzaju nadkładu, od którego zależy kąt 
zasięgu wpływów głównych . 



Kąt zasięgu wpływów głównych  jest wielkością 
charakteryzująca w teorii Budryk-Knothe właściwości 
fizyko-mechaniczne ośrodka skalnego, w którym 
następuje proces deformacji.  

 

Jego wartość można praktycznie określić jedynie na 
podstawie pomiarów deformacji terenu górniczego i 
zazwyczaj każda kopalnia ma ustaloną wartość tego 
kąta. W obszarze GZW tg   1,5  3,2, przy czym 
najczęściej przyjmuje się w obliczeniach tg   2,0. 

 

Wartość r nazywa się zasięgiem wpływów głównych, 
który zależy od głębokości pokładu H oraz 
właściwości skał zalegających nad pokładem, 
opisywanych wartością kąta zasięgu wpływów 
głównych . 



                             

Maksymalne obniżenie wmax (rys. 3.3) niecki górniczej, 
jakie może wystąpić po wybraniu dowolnie dużego pola 
pokładu, wynosi:  

             

 gdzie: g – grubość wybieranej warstwy pokładu, 

 a – współczynnik eksploatacyjny, zależny od sposobu 
ochrony stropu wybieranego pokładu, podany w tablicy 
3.1. 

Wartości współczynnika osiadania a, określającego 
największe obniżenia powierzchni w nieckach pełnych od 
wybrania pokładu o grubości g = 1 m, w zależności od 
sposobu ochrony stropu, czyli wypełnienia wybranej 
przestrzeni podano w tablicy 3.1. 

                     

                 Generalnie a = 0,02 – 0,7(0,85) 



Sposób likwidacji przestrzeni wybranej- 
system eksploatacjiWspółczynnik  azawał 
stropu0,7  0,85*podsadzka sucha – 
pełna z materiału dostarczonego 0,5  
0,6*podsadzka sucha pneumatyczna0,4  
0,5*podsadzka hydrauliczna z piasku0,15 
 0,25*podsadzka hydrauliczna z kamienia 
kruszonego (np. Haldex)0,3eksploatacja 
częściowa pasami w 50% z podsadzką 
hydrauliczną0,02  0,03*eksploatacja 
częściowa pasami w 50% z zawałem 
stropu0,1 



Ekstremalne wartości wskaźników deformacji 
wynoszą odpowiednio (rys. 3.5): 

największe przesunięcie (przemieszczenie 
poziome) 

                   (3.16) 

największe nachylenie profilu niecki 

               (3.17) 

ekstremalne krzywizny profilu niecki 

              (3.18) 

ekstremalne promienie wygięcia terenu 

              (3.19) 

ekstremalne odkształcenia poziome 

   

maxmax 4,0 wu 

  

  

r

w
T max

max 

    



 

 

 TEMATY REFERATÓW. 

Budownictwo na terenach górniczych-podstawy prawne, ustawy rozporządzenia normy, warunki techniczne, 
literatura,artykuły,opracowania. 

Budownictwo na terenach górniczych ,terminy,szkody górnicze i ich systematyka ,nakłady na szkody górnicze-
przykłady fotograficzne . 

Rodzaje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchni, deformacje ciągłe 

Rodzaje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchni, deformacje nieciągłe 

Rodzaje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchni, wstrząsy górotworu 

Wpływ eksploatacji na obiekty budowlane-klasyfikacja obiektów. 

Wpływ eksploatacji na obiekty budowlane-deformacje ciągłe. 

Wpływ eksploatacji na obiekty budowlane-deformacje nieciągłe. 

Wpływ eksploatacji na obiekty budowlane-wstrząsy górnicze,skale szkodliwości drgań, zmiana stosunków wodnych, 
tereny pogórnicze. 

Zasady ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych. 

Zasady ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych-obiekty projektowane-sztywne i odkształcalne. 

Zasady ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych-obiekty istniejące-odporność,wzmocnie nia 
,zabezpieczenia . 

Zasady ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych-obiekty projektowane-sprawdzenie stanów granicznych 
konstrukcji,ocena i diagnostyka. 

Zachowanie się obiektów poddanych wpływom deformacji ciągłych powierzchni-dylatacje. 

Zachowanie się obiektów poddanych wpływom deformacji ciągłych powierzchni-budynki sztywne, charakterystyczne 
uszkodzenia. 

 
 
 
 
 
 



WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE 

 Nazwa przedmiotu: ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA ODDZIAŁYWANIA GÓRNICZE  

 Rok i semestr studiów: rok III, semestr 6  

 Liczba godzin w semestrze: studia stacjonarne :wykłady 15 godz., ćwiczenia 15 godz.  

                                         studia niestacjonarne :wykłady 9 godz., ćwiczenia 9 godz. 

 Odpowiedzialny za przedmiot: DR INŻ..KRZYSZTOF MICHALIK 

 Prowadzący wykłady: DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK 

 Prowadzący ćwiczenia: DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK 

 Cel nauczania (oczekiwane efekty kształcenia, ) 

 Cel nauczania: po zaliczeniu wykładu i ćwiczeń student jest przygotowany   e zakresie podstawowym do projektowania i realizacji budynków na 
terenach oddziaływań górniczych oraz zabezpieczeń istniejących obiektów. 

 Jest zapoznany z konstrukcjami obiektów na terenach oddziłaywań  górniczych  i  problemami wpływu ekploatacji górniczej  oraz projektowania 
budynków kubaturowych miejskich, podstawami obliczania zabezpieczeń konstrukcyjknych,warunkami i technicznymi i konstrukcyjnymi jakim 
powinny odpowiadać  budynki na terenach górniczych. 

   

 Program nauczania i przedmiotu( treści merytoryczne /tematyka przedmiotu):  

 ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA ODDZIAŁYWANIA GÓRNICZE PROGRAM: 
 
1.WPROWADZENIE,PODSTAWY PRAWNE 

 2.WIADMOŚCI WSTĘPNE. 

 2.1.Budownictwo na terenach górniczych. 

 2.2.Systematyka szkód górniczych. 

 3.WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA POWIERZCHNIĘ. 

 3.1.Rodzaje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię. 

 3.2.Deformacje ciągłe-niecka górnicza. 

 3.3.Deformacje nieciągłe. 

 3.4.Wstrząsy pochodzenia górniczego. 

 3.5.Zmiana stosunków wodnych w podłożu. 

 4.WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA OBIEKTY. 

 4.1.Klasyfikacja obiektów. 

 4.2.Deformacje ciągłe –niecka górnicza. 

 4.3.Nieciągłe deformacje terenu. 

 4.4.Wstrząsy górnicze. 

 4.5.Zmiana stosunków wodnych. 

 4.6.Tereny pogórnicze. 
 

                Metody i formy oceny pracy studenta: 

 -zaliczenie wykładu na podstawie referatu poszerzającego wiedzę i kolokwium zaliczeniowego 

 -egzamin 

 -zaliczenie  ćwiczeń na podstawie wykonanego projektu rusztu żelbetwego dla  budynku 

 -obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach 

 
    

   

BUDOWNICTWO MIEJSKIE  WYKŁADOWCA DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK  



    NASTĘPNE ĆWICZENIA PROJEKTOWE: 

   SPRAWDZENIE    
ZAAWANSOWANIA     

       PROJEKTU 



                    WST III ROK BUDOWNICTWA SEM.6 
                                                   ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH  

 

                            NASTĘPNY WYKŁAD   
                    EGZAMIN 1 TERMIN 
  

      NASTĘPNE ĆWICZENIA PROJEKTOWE: 

     ODDANIE PROJEKTU 1 TERMIN  
            KONTROLA SAMODZIELNOŚCI  WYKONANIA PROJEKTU 

 
 PROJEKTY I REFERATY DOC. PPT.DO SPRAWDZENIA WYSYŁAMY NA 

ADRES:   

                       michalik@biurokonstruktor.com.pl 
 
      

mailto:michalik@biurokonstruktor.com.pl
mailto:michalik@biurokonstruktor.com.pl


  

       ZASADY PRZYGOTOWYWANIA     

        ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH I REFERATÓW  

                   DO PRZEDMIOTU  

 

       ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW 

           

       NA TERENACH GÓRNICZYCH 



UWAGI OGÓLNE. 

1.W ramach przedmiotu  z „Zabezpieczenia budynków na 
terenach górniczych” każdy student jest zobowiązany do 
opracowania a następnie wygłoszenia (5-minutowego) 
wykładu pogłębiającego niektóre treści wykładu 
wykładowcy oraz wykonanie projektu technologii robót 
betonowych. 

 

2.Opracowania mają być wykonane w formie prezentacji i 
w formie tekstowej. Prezentacja referatu i projektu   ma 
być wykonana w  programie Power Point włączanie w 
plilkach ppt.,doc treść do wydruku w programie 
Microsoft Word  w pliku doc. Przekazanie referatu i 
ćwiczenia projektowego w formie papierowej z płytą cd z 
zapisanymi prezentacją i treścią  referatu i ćwiczenia 
projektowego. 



   3.W trakcie wykładu i prezentacji referatu i 
projektu należy wykorzystać prezentację 
wykonaną w programie Microsoft Power Point 
zawierająca między innymi: stronę tytułową z 
tematem prezentacji i danymi studenta, spis 
treści, spis tabel ,rysunków, fotogramów ,cel, 
zakres opracowania, podstawy prawne, 
podstawy teoretyczne, treść z fotogramami, 
rysunkami ,tabelami, podsumowaniem, 
wnioskami, bibliografią ,wykorzystanymi 
materiałami, stronami internetowymi etc. Każdy 
rozdział musi posiadać swój numer porządkowy. 
Dotyczy to również ćwiczenia projektowego.  



  4.Dopuszczalny jest plik o rozszerzeniu ppt ,doc i 
żaden inny – student może mieć zapisane slajdy 
tylko i wyłącznie na pamięci przenośnej USB  do 
prezentacji.,studentów na cd do przekazania 
opracowań. Obecność studentów na wykładach i 
zajęciach ćwiczeniowych jest obowiązkowa. 
Student obsługuje samodzielnie komputer i 
projektor multimedialny. 

    

   5.W opracowaniu tematów  studenci winni  
skorzystać z podanej  literatury i obowiązkowo z 
poszerzonej wybranej przez siebie literatury 
rozwijającej temat projektu.  Literatura powinna 
być jak najnowsza. W pracy można korzystać z 
dostępnych źródeł w tym danych z internetu. 



   6.Materiały należy dostarczyć z odpowiednim 
wyprzedzeniem na adres mailowy prowadzącego 
wykłady i ćwiczenia.  

        

            wstmichalik@biurokonstruktor.com.pl 

 

 

   7.Materiały do wykładów i ćwiczeń będą 
zamieszczane na stronie internetowej WST oraz 
przesłane na mail grupy celem zapoznania się , 
aby cała grupa studencka była przygotowana do 
dyskusji na zadany temat.  



                         UWAGA!  

 

Studenci nieobecni na wykładach 

           lub ćwiczeniach  

                otrzymują  

       celem ugruntowania wiedzy       

           dodatkowe referaty  

               do opracowania.  



ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ,REFERATU i PREZENTACJI 

Projekt,referat  w postaci elektronicznej i papierowej w formacie A4 powinien składać się z 
następujących części: 

Strona tytułowa zawierająca temat referatu-wykładu,uczelnia,specjalność imię i nazwisko 
studenta, rok studiów, kierunek studiów, specjalność, numer grupy (na jednej 
stronie); 

1.Spis treści. 

2.Spis fotogramów. 

3.Spis rysunków 

4.Spis tabel 

5.Spis innych załączników. 

6.Cel. 

7.Zakres. 

8.Podstawa prawna 

9.Podstawa teoretyczna,wzory etc. 

10.Treść z fotografiami,tabelami ,rysunkami. 

11.Podsumowanie. 

12.Wnioski. 

13.Załączniki np.,rysunki konstrukcyjne . 

14.Literatura,bibliografia,strony internetowe  

15.Treść mini-wykładu (na dwóch stronach) 

16.Koperta z cd z zapisanymi :prezentacją ppt.i wersją doc. 


