
Sprawozdanie z konkursu „Wykombinuj most 2016” 
W dniach 04-06.05.2016 roku na terenie Politechniki Gdańskiej, członkowie SKN „Koło 

Młodych PZITB” wzięli udział w konkursie „wyKOMBinuj mOst 2016”. Organizatorami konkursu byli 
członkowie SKN Mechaniki Budowli KoMBo, działającego przy Politechnice Gdańskiej. Głównym 
celem Konkursu “wyKOMBinuj mOst” było zaangażowanie studentów z całej Polski do stworzenia 
konstrukcji inżynierskich oraz pokazanie studentom, że wiedza zdobywana przez nich podczas 
studiów może być wykorzystana do dobrej zabawy. Jednocześnie Organizatorzy chcieli nagrodzić 
tych, którzy wykażą się zmysłem inżynierskim oraz sprawnie wykorzystają dostarczone im materiały. 

Konkurs polegał na zbudowaniu przez trzyosobowe drużyny mostu pracującego w schemacie 
belki wolnopodpartej. Reprezentację Politechniki Koszalińskiej w konkursie stanowiły dwie drużyny: 
Zabójczy mimośród  (Marta Komorowska, Damian Korczak, Łukasz Wojciechowski) oraz  Blondyneczki 
(Radosław Wojtasik, Bartłomiej Jaroch, Mateusz Kurlapski). Uczestnicy mieli do dyspozycji osiem 
arkuszy papieru o wymiarach 700 x 1000[mm] i gramaturze 250g/m2 oraz dwa kleje polimerowe  
o pojemności 500 ml. Trzyosobowe ekipy miały 7 godzin na zbudowanie modelu, który następnie był 
oceniany według ustalonych kryteriów. Kryterium oceny stanowiły nośność konstrukcji oraz jej masa. 
Zwyciężyła drużyna o najkorzystniejszym stosunku wytrzymałości do kwadratu masy. Klejone modele 
musiały spełniać następujące wymagania: 

 



 
Pierwszego dnia Konkursu od godziny 8.00 na dziedzińcu północnym Politechniki Gdańskiej 

rozpoczęła się rejestracja uczestników. Każda drużyna otrzymała swoje identyfikatory oraz 
wylosowała numer stanowiska, przy którym wykonywała zadanie konkursowe. Godzinę później 
odbyło się uroczyste otwarcie Konkursu. Około godziny 9.15 uczestnicy Konkursu zaczęli sklejać swoje 
projekty. 

 
Klejenie mostu przez drużynę Zabójczy Mimośród 



 
Drużyna Blondyneczki 

 
Reprezentacja Politechniki Koszalińskiej   



O godzinie 16.15 skończył się czas przeznaczony na wykonanie zadania konkursowego. Każda 
drużyna zabrała swój model mostu i zaniosła go do Kuźni, znajdującej się na terenie kampusu 
Politechniki Gdańskiej. W tym miejscu wykonane modele mogły schnąć aż do trzeciego dnia 
konkursu. 

Kolejny dzień Konkursu poświęcony był seminarium naukowemu o tematyce mostów  
i mechaniki konstrukcji. Prelegentami byli pracownicy naukowi Katedry Mechaniki Budowli i Mostów 
Politechniki Gdańskiej jak i członkowie Koła Naukowego "KoMBo" oraz chętni uczestnicy Konkursu. 

Trzeciego dnia Konkursu w Kuźni odbyło się obciążanie wykonanych modeli mostów.  
W pierwszej kolejności mosty były ważone, następnie wykonywana była próba przejazdu testowego 
samochodu po jezdni wykonanych modeli, a ostatecznie odbywało się obciążanie mostów. 

Nasze zespoły natrafiły na niezwykle silną konkurencję, co mimo wszystko nie przeszkodziło 
w zajęciu 13-go miejsca przez drużynę Zabójczy Mimośród oraz miejsca 20-go przez drużynę 
Blondyneczki.  

 



 
 



 

 



IX edycja konkursu wyKOMBinuj mOst cieszyła się ogromnym zainteresowaniem studentów 
oraz uczniów szkół średnich z całej Polski. W tym roku w konkursie wzięło udział 39 drużyn. Mogliśmy 
wykazać się umiejętnościami w zakresie projektowania oraz klejenia mostowych konstrukcji 
inżynierskich. Mieliśmy również okazję godnie reprezentować SKN Koło Młodych PZITB oraz Wydział 
Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Politechniki Koszalińskiej. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni 
za organizację wydarzenia oraz świetną zabawę. Nabyte doświadczenie pozwoli nam w przyszłości 
sprawniej kształtować oraz rozwiązywać problemy związane z budownictwem i projektowaniem 
konstrukcji. Dziękujemy! 


