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INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Wykłady i ćwiczenia poprowadzi prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski; pok. 420; Katedra Inżynierii
Bezpieczeństwa i Energetyki.
2. Wykłady kończą się egzaminem.
3. Ćwiczenia kończą się zaliczeniem.
4. Zaliczenie ćwiczeń należy uzyskać do ostatniego dnia semestru. Kto nie uzyska zaliczenia ćwiczeń
do ostatniego dnia semestru otrzymuje z zaliczenia ocenę ndst.
5. Do egzaminu można przystąpić nie mając zaliczonych ćwiczeń.
6. Aby zdać egzamin lub zaliczyć ćwiczenia, należy zgromadzić 50% punktów możliwych do
uzyskania oraz uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć.
7. Egzamin składa się z dwóch części. Część pierwsza to test złożony z 20 pytań (+3,5 punktów za
prawidłową odpowiedź na jedno pytanie; 0 punktów za nieprawidłową odpowiedź). Część druga to 3
pytania „otwarte” (max. 10 punktów za poprawną odpowiedź na jedno pytanie). Łącznie można
więc uzyskać 100 punktów. Studenci, którzy z pierwszej części egzaminu uzyskają mniej niż 35
punktów, nie będą dopuszczeni do części drugiej. Studenci, którzy za test otrzymają co najmniej 49
punktów (14 poprawnych odpowiedzi), nie będą musieli przystępować do drugiej części egzaminu.
8. Zaliczenie ćwiczeń: 2 kolokwia, na każdym 2 zadania. Terminy kolokwiów: trzecia dekada listopada
2018 r. i druga dekada stycznia 2019 r. Na kolokwiach można mieć kartki z wzorami pobrane z
mojej strony www oraz jedną własną kartkę, formatu nie większego niż A3, z wzorami, rysunkami,
wykresami, komentarzami, itp. Na tej kartce nie może być rozwiązań konkretnych zadań.
9. Waga wykładów 0,6, waga ćwiczeń 0,4. Ocena za przedmiot = 0,6*ocena z egzaminu + 0,4* ocena z
ćwiczeń.
10. Po zakończeniu semestru studentowi przysługują po dwa terminy poprawkowe egzaminu i zaliczenia
ćwiczeń.
11. Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa i będzie kontrolowana. Na listy obecności
należy się wpisywać osobiście i zawsze tak samo.
12. Student, który opuści więcej niż 20% zajęć (z powodów nieusprawiedliwionych lub
usprawiedliwionych), może z tego powodu nie uzyskać zaliczenia i zostać skierowany na
powtarzanie zajęć. Usprawiedliwienie należy dostarczyć w ciągu 1 tygodnia od dnia ustania
przyczyny nieobecności.
13. Konsultacje: czwartki od 1600 do 1700.
14. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń umieszczone są na stronie internetowej
http://lmal.zut.edu.pl/
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Podręczniki, z których można korzystać podczas nauki termodynamiki
WYKŁADY

1. Szargut J.: Termodynamika techniczna. PWN, Warszawa 1991
2. Staniszewski B.: Termodynamika. PWN, Warszawa 1982
3. Wiśniewski S.: Termodynamika techniczna. WNT, Warszawa 1980
4. Ochęduszko S.: Termodynamika stosowana. WNT, Warszawa 1970
5. Zagórski J.: Zarys techniki cieplnej. WNT, Warszawa 1976
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Szczecin 1997
7. Sikora J. i Tomeczek J.: Ćwiczenia z termodynamiki technicznej. Wydaw. PŚl., Gliwice 1966
8. Cieśliński J. i inni: Zbiór zadań z termodynamiki technicznej. Wydaw. PGdańskiej, Gdańsk 1981

2

Wzory na kolokwia I
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Pytania
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Zadania (z odpowiedziami)
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Testy
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