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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Hydraulics and Hydrology

Kod przedmiotu

WIL BUD oIN D28 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

3.00
8

Semestry

2

3

Hydraulika i hydrologia

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

8

15

15

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i zakresem hydrauliki.
Cel 2 Zapoznanie z podstawami hydrologii.
Cel 3 Zapoznanie z hydrostatyką i hydrodynamiką.

Kod archiwizacji: F3C1189A

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 Zapoznanie z hydrauliką koryt otwartych.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Fizyka, Matematyka I, Geometria wykreślna

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna podstawowe pojęcia hydrauliki.
EK2 Wiedza Student zna podstawowe procesy i zagadnienia hydrologiczne.
EK3 Wiedza Student zna podstawy hydrostatyki.
EK4 Wiedza Student zna podstawy hydrodynamiki.
EK5 Wiedza Student zna podstawy hydrauliki koryt otwartych.
EK6 Umiejętności Student nabywa umiejętności w zakresie przygotowania do projektowania budowli wodnych.
EK7 Umiejętności Student umie zastosować wiedzę z zakresu hydrologii do obliczeń hydraulicznych koryt otwartych.
EK8 Kompetencje społeczne Student jest świadomy roli hydrauliki i hydrologii w inżynierii i budownictwie.

6

Treści programowe
Ćwiczenia audytoryjne
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C1

Hydrostatyka parcie na powierzchnie płaskie i zakrzywione

5

C2

Przepływ w przewodach zamkniętych

5

C3

Przepływ w korytach otwartych i elementy obliczeń części budowli wodnych

5

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Hydraulika wprowadzenie, podstawowe pojęcia, jednostki, prawa.

1

W2

Hydrostatyka: ciśnienie i parcie hydrostatyczne, pływanie ciał, parcie na
powierzchnie płaskie i zakrzywione.

4

W3

Hydrodynamika: przepływ w przewodach zamkniętych i korytach otwartych.

6

W4

Podstawy hydrologii: krzywe hydrologiczne, przepływy prawdopodobne, bilans
zlewni, podstawy hydrometrii.

4
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7

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia audytoryjne
N3 Konsultacje
N4 Dyskusja

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

1

Egzaminy i zaliczenia w sesji

1

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

10

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

62

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

3.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Średnia ważona ocen z ćwiczeń.
F2 Zaliczenie ustne wykładów.
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących.
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach - obecność będzie sprawdzana regularnie i będzie miała wpływ na
zaliczenie.
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W2 Oddanie w terminie ćwiczeń, połączone z rozmową dot. ich tematyki - ocenianie w skali 3,0 do 5,0. W przypadku
uzyskania oceny negatywnej obowiązuje powtórne zaliczenie ćwiczeń.
W3 Uzyskanie pozytywnego wyniku zaliczenia ustnego wykładów (3-5 pytań, obejmujących wiedzę z wykładów
oraz zalecanej literatury).
W4 Warunkiem koniecznym przystąpienia do zaliczenia ustnego wykładów jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnego
zaliczenia ćwiczeń.

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna żadnych podstawowych pojęć hydrauliki.

Na ocenę 3.0

Student zna pojęcia hydrauliki w zakresie podstawowym, nie umie objaśnić ich
znaczenia.

Na ocenę 3.5

Student zna pojęcia hydrauliki w zakresie podstawowym i umie objaśnić ich
znaczenia.

Na ocenę 4.0

Student zna pojęcia hydrauliki w zakresie poszerzonym, umie objaśnić znaczenie
pojęć z zakresu podstawowego.

Na ocenę 4.5

Student zna pojęcia hydrauliki w zakresie poszerzonym, umie objaśnić znaczenie
pojęć z zakresu poszerzonego.

Na ocenę 5.0

Student zna pojęcia hydrauliki w zakresie poszerzonym, umie objaśnić znaczenie
pojęć z zakresu poszerzonego oraz przedyskutować i zinterpretować zależności
pomiędzy pojęciami.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna żadnych podstawowych pojęć hydrologii.

Na ocenę 3.0

Student zna pojęcia hydrologii w zakresie podstawowym, nie umie objaśnić ich
znaczenia.

Na ocenę 3.5

Student zna pojęcia hydrologii w zakresie podstawowym i umie objaśnić ich
znaczenia.

Na ocenę 4.0

Student zna pojęcia hydrologii w zakresie poszerzonym, umie objaśnić znaczenie
pojęć z zakresu podstawowego.

Na ocenę 4.5

Student zna pojęcia hydrologii w zakresie poszerzonym, umie objaśnić znaczenie
pojęć z zakresu poszerzonego.

Na ocenę 5.0

Student zna pojęcia hydrologii w zakresie poszerzonym, umie objaśnić znaczenie
pojęć z zakresu poszerzonego oraz przedyskutować i zinterpretować zależności
pomiędzy pojęciami.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie zaliczył projektów z zagadnienia hydrostatyki lub nie zna i nie
rozumie podstawowych zagadnień hydrostatyki.
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Na ocenę 3.0

Student zaliczył projekty z zagadnienia hydrostatyki i zna podstawowe
zagadnienia hydrostatyki.

Na ocenę 3.5

Student zaliczył projekty z zagadnienia hydrostatyki oraz zna i rozumie
podstawowe zagadnienia hydrostatyki.

Na ocenę 4.0

Student zaliczył projekty z zagadnienia hydrostatyki i zna bardziej złożone
zagadnienia hydrostatyki. Student rozumie podstawowe zagadnienia hydrostatyki.

Na ocenę 4.5

Student zaliczył projekty z zagadnienia hydrostatyki oraz zna i rozumie bardziej
złożone zagadnienia hydrostatyki.

Na ocenę 5.0

Student zaliczył projekty z zagadnienia hydrostatyki oraz zna i rozumie bardziej
złożone zagadnienia hydrostatyki. Student potrafi swobodnie interpretować
i dyskutować temat hydrostatyki.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie zaliczył projektów z zagadnienia hydrodynamiki lub nie zna i nie
rozumie podstawowych zagadnień hydrodynamiki.

Na ocenę 3.0

Student zaliczył projekty z zagadnienia hydrodynamiki i zna podstawowe
zagadnienia hydrodynamiki.

Na ocenę 3.5

Student zaliczył projekty z zagadnienia hydrodynamiki oraz zna i rozumie
podstawowe zagadnienia hydrodynamiki.

Na ocenę 4.0

Student zaliczył projekty z zagadnienia hydrodynamiki i zna bardziej złożone
zagadnienia hydrodynamiki. Student rozumie podstawowe zagadnienia
hydrodynamiki.

Na ocenę 4.5

Student zaliczył projekty z zagadnienia hydrodynamiki oraz zna i rozumie
bardziej złożone zagadnienia hydrodynamiki.

Na ocenę 5.0

Student zaliczył projekty z zagadnienia hydrodynamiki oraz zna i rozumie
bardziej złożone zagadnienia hydrodynamiki. Student potrafi swobodnie
interpretować i dyskutować temat hydrodynamiki.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie zaliczył projektów z zagadnienia hydrauliki koryt otwartych lub nie
zna i nie rozumie podstawowych zagadnień hydrauliki koryt otwartych.

Na ocenę 3.0

Student zaliczył projekty z zagadnienia hydrauliki koryt otwartych i zna
podstawowe zagadnienia hydrauliki koryt otwartych.

Na ocenę 3.5

Student zaliczył projekty z zagadnienia hydrauliki koryt otwartych oraz zna
i rozumie podstawowe zagadnienia hydrauliki koryt otwartych.

Na ocenę 4.0

Student zaliczył projekty z zagadnienia hydrauliki koryt otwartych i zna bardziej
złożone zagadnienia hydrauliki koryt otwartych. Student rozumie podstawowe
zagadnienia hydrauliki koryt otwartych.

Na ocenę 4.5

Student zaliczył projekty z zagadnienia hydrauliki koryt otwartych oraz zna
i rozumie bardziej złożone zagadnienia hydrauliki koryt otwartych.
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Na ocenę 5.0

Student zaliczył projekty z zagadnienia hydrauliki koryt otwartych oraz zna
i rozumie bardziej złożone zagadnienia hydrauliki koryt otwartych. Student
potrafi swobodnie interpretować i dyskutować temat hydrauliki koryt otwartych.
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 2.0

Student nie umie zestawić obciążeń hydrostatycznych i hydrodynamicznych na
podstawie projektów zaliczanych w semestrze.

Na ocenę 3.0

Student umie zestawić obciążenia hydrostatyczne i hydrodynamiczne na
podstawie projektów zaliczanych w semestrze. Student rozumie różnice między
obciążeniami hydrostatycznymi i hydrodynamicznymi.

Na ocenę 3.5

Student umie zestawić obciążenia hydrostatyczne i hydrodynamiczne na
podstawie projektów zaliczanych w semestrze. Student rozumie różnice między
obciążeniami hydrostatycznymi i hydrodynamicznymi oraz zna podstawowe
prawa za nimi stojące.

Na ocenę 4.0

Student umie zestawić obciążenia hydrostatyczne i hydrodynamiczne na
podstawie projektów zaliczanych w semestrze oraz dodatkowych pytań. Student
rozumie różnice między obciążeniami hydrostatycznymi i hydrodynamicznymi,
zna podstawowe prawa za nimi stojące.

Na ocenę 4.5

Student umie zestawić obciążenia hydrostatyczne i hydrodynamiczne na
podstawie projektów zaliczanych w semestrze oraz dodatkowych pytań. Student
rozumie różnice między obciążeniami hydrostatycznymi i hydrodynamicznymi,
zna podstawowe prawa za nimi stojące oraz umie je przedyskutować.

Na ocenę 5.0

Student umie zestawić obciążenia hydrostatyczne i hydrodynamiczne na
podstawie projektów zaliczanych w semestrze oraz dodatkowych pytań. Student
rozumie różnice między obciążeniami hydrostatycznymi i hydrodynamicznymi,
zna podstawowe prawa za nimi stojące oraz umie je przedyskutować wraz
z interpretacją wielkości i ich zależności.
Efekt kształcenia 7

Na ocenę 2.0

Student nie umie zastosować wiedzy z zakresu hydrologii do obliczeń
hydraulicznych koryt otwartych na podstawie projektów zaliczanych w semestrze.

Na ocenę 3.0

Student umie zastosować wiedzę z zakresu hydrologii do obliczeń hydraulicznych
koryt otwartych na podstawie projektów zaliczanych w semestrze.

Na ocenę 3.5

Student umie zastosować wiedzę z zakresu hydrologii do obliczeń hydraulicznych
koryt otwartych na podstawie projektów zaliczanych w semestrze. Student
rozumie podstawowe zależności pomiędzy zagadnieniem hydrologii oraz
hydrauliki.

Na ocenę 4.0

Student umie zastosować wiedzę z zakresu hydrologii do obliczeń hydraulicznych
koryt otwartych na podstawie projektów zaliczanych w semestrze. Student
rozumie podstawowe zależności pomiędzy zagadnieniem hydrologii oraz
hydrauliki. Student łącząc wiedzę z hydrologii i hydrauliki jest w stanie
przeanalizować proste zagadnienia.
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Na ocenę 4.5

Student umie zastosować wiedzę z zakresu hydrologii do obliczeń hydraulicznych
koryt otwartych na podstawie projektów zaliczanych w semestrze. Student
rozumie podstawowe zależności pomiędzy zagadnieniem hydrologii oraz
hydrauliki. Student łącząc wiedzę z hydrologii i hydrauliki jest w stanie
przeanalizować bardziej skomplikowane zagadnienia.

Na ocenę 5.0

Student umie zastosować wiedzę z zakresu hydrologii do obliczeń hydraulicznych
koryt otwartych na podstawie projektów zaliczanych w semestrze. Student
rozumie podstawowe zależności pomiędzy zagadnieniem hydrologii oraz
hydrauliki. Student łącząc wiedzę z hydrologii i hydrauliki jest w stanie
przeanalizować bardziej skomplikowane zagadnienia. Student podejmuje dyskusję
i umie interpretować wpływ zmienności wielkości hydrologicznych na wybrane
parametry hydrauliki koryt otwartych.
Efekt kształcenia 8

Na ocenę 2.0

Student nie jest świadomy roli hydrauliki i hydrologii w inżynierii i budownictwie
z zakresu przerobionych projektów.

Na ocenę 3.0

Student jest świadomy roli hydrauliki i hydrologii w inżynierii i budownictwie
z zakresu przerobionych projektów w zakresie podstawowym.

Na ocenę 3.5

Student jest świadomy roli hydrauliki i hydrologii w inżynierii i budownictwie
z zakresu przerobionych projektów w zakresie rozszerzonym.

Na ocenę 4.0

Student jest świadomy roli hydrauliki i hydrologii w inżynierii i budownictwie
z zakresu przerobionych projektów w zakresie rozszerzonym oraz w podstawowym
zakresie wykraczającym poza tematykę przerobionych projektów.

Na ocenę 4.5

Student jest świadomy roli hydrauliki i hydrologii w inżynierii i budownictwie
z zakresu przerobionych projektów w zakresie rozszerzonym oraz w rozszerzonym
zakresie wykraczającym poza tematykę przerobionych projektów.

Na ocenę 5.0

Student jest świadomy roli hydrauliki i hydrologii w inżynierii i budownictwie
z zakresu przerobionych projektów w zakresie rozszerzonym oraz w rozszerzonym
zakresie wykraczającym poza tematykę przerobionych projektów. Student
podejmuje dyskusję i rozumie wpływ hydrauliki i hydrologii na środowisko
naturalne.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W05

Cel 1 Cel 3
Cel 4

c1 w1

N1 N2 N4

F1 F2 P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK2

K_W17

Cel 2

c3 w4

N1 N2 N4

F1 F2 P1

EK3

K_U02

Cel 1 Cel 3
Cel 4

c1 w1 w2

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK4

K_U02

Cel 1 Cel 3
Cel 4

c2 c3 w3

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK5

K_U05

Cel 1 Cel 4

c3 w3

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK6

K_K02

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4

c1 c2 c3 w1 w2
w3 w4

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK7

K_U02 K_U05

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4

c3 w1 w3 w4

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK8

K_K08

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4

c1 c2 c3 w1 w2
w3 w4

N1 N2 N4

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Bajkiewicz-Grabowska, E., & Mikulski — Hydrologia ogólna, Warszawa, 1993, PWN
[2 ] Byczkowski, A — Hydrologia. T. 1 T. 2., Warszawa, 1999, Wydaw. SGGW
[3 ] Chełmicki, W. — Woda: zasoby, degradacja, ochrona., Warszawa, 2002, PWN
[4 ] Kubrak, J. — Hydraulika techniczna, Warszawa, 1998, Wydaw. SGGW
[5 ] Lewandowski, J. — Mechanika płynów, Poznań, 2006, Wydaw. Akademii Rolniczej
[6 ] Pociask-Karteczka, J., Baścik, M., — Zlewnia: właściwości i procesy., Kraków, 2003, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
[7 ] Radecki-Pawlik, A. — Hydromorfologia rzek i potoków górskich: działy wybrane, Kraków, 2014, Wydawn.
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego
[8 ] Sobota, J. — Hydraulika i mechanika płynów, Wrocław, 2003, Wydaw. Akademii Rolniczej

Literatura uzupełniająca
[1 ] [1.]Ramowa Dyrektywa Wodna UE — Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r., , 0,
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik (kontakt: rmradeck@cyf-kr.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik (kontakt: rmradeck@cyf-kr.edu.pl)
2 mgr inż. Bartosz Radecki-Pawlik (kontakt: bartosz.radecki-pawlik@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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