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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

Nazwa przedmiotu Elektronowa mikroskopia w nauce o materiałach 

Kod przedmiotu*  
Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot 

Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Fizycznych 

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa 

Poziom studiów studia I stopnia  

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Rok i semestr/y studiów rok III, semestr 5 

Rodzaj przedmiotu kierunkowy 

Język wykładowy polski 

Koordynator dr Dariusz Płoch 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących 

dr Dariusz Płoch, mgr inż. Ewa Bobko 

* -opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce 

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS  
 

Semestr 

(nr) 
Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. 

Inne 
(jakie?) 

Liczba pkt. 
ECTS 

5 15   30     4 

 
1.2. Sposób realizacji zajęć   

☒  zajęcia w formie tradycyjnej  

☒  zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
 

1.3  Forma zaliczenia przedmiotu  (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny) 
            EGZAMIN 
 
2.WYMAGANIA WSTĘPNE  

Zaliczenie następujących przedmiotów: 
"Rentgenowskie metody analizy”, „Mikroskopowe metody i techniki badań”,  
„Wytrzymałość materiałów” 

 
 
 



3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 
 

3.1 Cele przedmiotu 
 

C1  
Nabycie wiedzy o możliwościach badawczych współczesnej elektronowej mikroskopii 
skaningowej oraz praktycznego wykorzystania w inżynierii materiałowej. 

 
3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu  

 

EK (efekt 
uczenia się) 

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu 
Student:  

Odniesienie do 
efektów  

kierunkowych 1 

EK_01 Ma elementarna wiedzę z zakresu mikroskopii 
elektronowej, zastosowania jej w technologii wytwarzania 
nowoczesnych materiałów oraz w zakresie metodyki badań 
struktury i własności fizycznych 

K_W04 

EK_02 Ma podstawową wiedzę w zakresie podstawowych metod 
badań nieniszczących (w tym elektronowej mikroskopii) 
materiałów inżynierskich 

K_W09 

EK_03 Potrafi identyfikować problematykę fizyczną w zjawiskach 
naturalnych i procesach technologicznych oraz 
wykorzystywać metodykę badań fizycznych 
(eksperymentalnych i teoretycznych) do rozwiązywania 
zadań inżynierskich przy wykorzystaniu mikroskopii 
elektronowej 

K_U05,  

EK_04 Potrafi pracować zespołowo; rozumie odpowiedzialność za 
działania własne i innych osób 

K_U15, K_K01 

 
3.3 Treści programowe    

A. Problematyka wykładu  
 

Treści merytoryczne 

1. Wprowadzenie do sposobów i metod badania struktury materiałów.  
Istota eksperymentu badań oraz jego warianty: mikroskopia , dyfrakcja, spektroskopia; 
określone obszary wykorzystania metod badania struktury materiałów; opis struktury, 
określenie struktury kryształów, określenie składu chemicznego, podstawowe metody badań 

 

2. Transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) 
Zdolność rozdzielcza, kontrast dyfrakcyjny,  mikroskopia wysokorozdzielcza , budowa 
mikroskopu , soczewki  dla wiązki elektronowej, błędy soczewek elektronowych 

3. Preparatyka i metody badań  w TEM 
(Rodzaje, sposoby i metody wykonania repliki i cienkich folii, TEM jako urządzenie badawcze 
łączące w sobie możliwości badań strukturalnych, dyfrakcyjnych i spektroskopowych).  

 

4. Skaningowy mikroskop elektronowy.  
(Podstawowe pojęcia: rozdzielczość, kontrast obrazu, głębia ostrości, budowa i zasada 
działania, ograniczenia SEM). 

5. Preparatyka i metody badań w SEM.  

                                                           
1 W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty 
uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  



(Sposoby pobierana i wykonania preparatów do badań, możliwe wyposażenie mikroskopu 
skaningowego, zastosowanie skaningowego mikroskopu skaningowego do badań 
materiałowych). 

6. Skaningowy mikroskop tunelowy i mikroskop sił atomowych.  
(Budowa i zasada działania, zalety, ograniczenia, możliwe obszary badań). 

 Elementy metalografii ilościowej.  
(Ilościowa ocena mikrostruktury, określanie składu objętościowego, elementy liniowe 
struktury, pomiary powierzchni granicznych rozdzielających ziarna, określanie liczby i wielkości 
cząstek, kształt cząstek, metody: Sałtykowa, Jeffriesa i punktów węzłowych).  

 
B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć 

praktycznych  
 

Treści merytoryczne 

1.Nanoszenie powłok - napylarki próżniowe 

2. Przygotowanie próbek badawczych do badań technikami SEM, AFM, STM 

3. Przygotowanie próbek badawczych do badań - właściwości ultramikrotomu 

4. Skaningowy mikroskop elektronowy SEM – obserwacje preparatów 

5. STM - Podstawy badania powierzchni struktury materiału o nieznanej topografii powierzchni 

za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego   

 
3.4 Metody dydaktyczne  

 
Wykład: wykład z prezentacją multimedialną 

Laboratorium: wykonywanie doświadczeń. 

 
4. METODY I KRYTERIA OCENY  
 

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 
 

Symbol efektu 
Metody oceny efektów uczenia się 

(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, 
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) 

Forma zajęć 
dydaktycznych  

(w, ćw, …) 

EK_01 KOLOKWIUM, SPRAWOZDANIE , OBSERWACJA W TRAKCIE ZAJĘĆ LAB, WYKŁAD 

EK_02 KOLOKWIUM, SPRAWOZDANIE , OBSERWACJA W TRAKCIE ZAJĘĆ LAB, WYKŁAD 

EK_03 KOLOKWIUM, SPRAWOZDANIE , OBSERWACJA W TRAKCIE ZAJĘĆ LAB, WYKŁAD 

EK_04 OBSERWACJA W TRAKCIE ZAJĘĆ LAB, WYKŁAD 

 
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)  
 

Zaliczenie przedmiotu potwierdzi stopień osiągnięcia przez Studenta zakładanych efektów uczenia się. 
Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się  kontrolowana jest na bieżąco w trakcie przeprowadzenia 
zajęć. Końcowa ocena będzie odzwierciedleniem stopnia osiągniętych efektów. Weryfikacja efektów 
uczenia się z wiedzy i umiejętności przekazanej przez nauczyciela odbywać się będzie przez kolokwia, 
sprawozdania, krótkie testy wejściowe, udział w dyskusji. Sprawdzenie efektów dla zajęć bez udziału 
nauczyciela odbywać się będzie poprzez ocenę przygotowania studenta do ćwiczeń laboratoryjnych. 



Weryfikacja kompetencji społecznych odbywać się będzie poprzez aktywność na zajęciach i udział w 
dyskusji. 
Laboratorium:  po każdej części materiału student wykonuje praktyczne ćwiczenia, oceniane przez 
prowadzącego.  
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych uzyskanych ze sprawozdań oraz 
kolokwiów wejściowych: 
dst.     (51-60)%  pkt. 
+dst  (61-70)%   pkt. 
db     (71-80)%   pkt. 
+db  (81-90)%  pkt. 
bdb   (91-100)% pkt. 
Wykład: pisemny/ustny egzamin   
Ocena końcowa: 
dst.     (51-60)%  pkt. 
+dst  (61-70)%   pkt. 
db     (71-80)%   pkt. 
+db  (81-90)%  pkt. 
bdb   (91-100)% pkt. 

 

 
5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH 

EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe wynikające 
z harmonogramu studiów 

45 

Inne z udziałem nauczyciela akademickiego 
(udział w konsultacjach, egzaminie) 

2 

Godziny niekontaktowe – praca własna 
studenta 
(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie 
referatu itp.) 

53 

SUMA GODZIN 100 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 4 

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy 
studenta. 

 
6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU 

 

wymiar godzinowy  

zasady i formy odbywania 
praktyk  

 

 
7. LITERATURA  
 

Literatura podstawowa: 
1. A. BARBACKI, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI 

POZNAŃSKIEJ, 2007R.  
2. L.A. DOBRZAŃSKI, E. HAJDUCZEK, MIKROSKOPIA ŚWIETLNA I ELEKTRONOWA, WNT, 



WARSZAWA, 1987. 
3. R.W. KELSALL, I.W. HAMLEY, M. GEOGEHEGAN, TŁ. .POL. POD RED. K. 

KURZYDŁOWSKIEGO, NANOTECHNOLOGIE, PWN, 2008. 
4. SZUMMER A., SIKORSKI K., KACZYŃSKI Ł., PADUCH J., STRÓŻ K. PODSTAWY 

MIKROANALIZY RENTGENOWSKIEJ. WNT, WARSZAWA 1994; 

5. J. RYŚ STEREOLOGIA MATERIAŁÓW, FOTOBIT DESIGN, KRAKÓW 1995  

 

Literatura uzupełniająca:  

 
 
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej 


