
BAZA PYTAŃ DLA KIERUNKU  LOTNICTWO  

I STOPIEŃ 

Lot1-(2017-2020) STACJONARNE 

NLot1-(2017-2020) NIESTACJONARNE 

 

Moduł zasadniczy (kierunkowy) 

1. Wymień obszary wykorzystania przestrzeni kosmicznej.  

2. Scharakteryzuj dwa programy naukowej eksploracji kosmosu wykorzystujące systemy 

satelitarne.  

3. Wymień źródła międzynarodowego prawa lotniczego.  

4. Wyjaśnij pojęcie wolności lotniczych, scharakteryzuj wolności techniczne/handlowe.  

5. Wymień zasadnicze postanowienia konwencji chicagowskiej (1944).  

6. Przedstaw główne postanowienia konwencji montrealskiej (1999). 

7. Podaj dwa znaczenia pojęcia „marketing”. 

8. Podaj definicję społeczną marketingu wg P. Kotlera. 

9. Przedstaw interpretację podstawowych pojęć wynikających z definicji społecznej 

marketingu. 

10. Przedstaw marketingowe pojęcie produktu i podaj przykłady z lotnictwa. 

11. Wskaż na relacje produktu, wartości i ceny oraz podaj przykłady w lotnictwie. 

12. Omów zasadę działania przyrządów areometrycznych.  

13. Omów zasadę działania przyrządów giroskopowych.  

14. Czym jest i od czego zależy dewiacja busoli?  

15. Na czym polega automatyczne sterowanie statkiem powietrznym?   

16. Na czym polega dyrektywne sterowanie statkiem powietrznym?  

17. Na czym polega nawigacja zliczeniowa?  

18. Czym charakteryzuje się odwzorowanie kartograficzne Merkatora i co decyduje o jego 

użyteczności dla celów nawigacji?   

19. Jaką powierzchnię odniesienia stosuje się do pomiaru wysokości w międzynarodowym 

systemie poziomów lotu?  

20. Czym różni się prędkość powietrzna rzeczywista (Vr) statku powietrznego od jego 

prędkości podróżnej (W)?  

21. Omów proces powstawania chmur i dokonaj ich klasyfikacji.  

22. Wymień zjawiska pogody niebezpieczne dla lotnictwa i scharakteryzuj jedno wybrane.  

23. Omów zjawisko atmosferyczne: oblodzenie i sposoby jego usuwania.  



24. Przedstaw obieg danych i informacji meteorologicznych na lotnisku.  

25. Przedstaw istotę lotnictwa pasażerskiego.  

26. Przedstaw istotę lotnictwa dyspozycyjnego.  

27. Przedstaw istotę lotnictwa sanitarnego.  

28. Omów kierunki rozwoju lotnictwa cywilnego.  

29. Zdefiniuj lotnictwo państwowe i dokonaj jego klasyfikacji.  

30. Przedstaw istotę lotnictwa służb porządku publicznego. 

31. Omów zadania i wyposażenie Lotnictwa Policji.  

32. Omów zadania i wyposażenie Lotnictwa Straży Granicznej.  

33. Omów wpływ zmian społeczno-ekonomicznych na rozwój transportu lotniczego.  

34. Omów wpływ transportu lotniczego na rozwój regionalny. Scharakteryzuj poszczególne 

efekty.  

35. Zdefiniuj infrastrukturę lotniskową i dokonaj jej podziału.  

36. Scharakteryzuj zasadnicze elementy infrastruktury portu lotniczego.  

37. Omów wzrokowe pomoce nawigacyjne i naziemne urządzenia lotniskowe.  

38. Dokonaj podziału oraz omów operacje w porcie lotniczym.  

39. Omów lotniczą i pozalotniczą działalność portu lotniczego.  

40. Przedstaw proces szkolenia cywilnego personelu latającego.  

41. Omów proces selekcji i naboru personelu pokładowego.  

42. Co jest celem procesu certyfikacji i jakie funkcje pełni on w lotnictwie cywilnym?  

43. Przedstaw zakres certyfikacji w lotnictwie cywilnym.  

44. Czym jest certyfikat AOC i do czego uprawnia. 

45. Podaj różnice w klasyfikacji zdarzeń w lotnictwie wojskowym i cywilnym.  

46. Omów współczesne zagrożenia bezpieczeństwa lotów.  

47. Dokonaj krótkiej charakterystyki systemowych teorii bezpieczeństwa lotów.  

48. Dokonaj krótkiej charakterystyki niesystemowych teorii bezpieczeństwa lotów.  

49. Omów militarne zagrożenia dla bezpieczeństwa lotnictwa. 

50. Omów niemilitarne zagrożenia dla bezpieczeństwa lotnictwa.  

51. Wskaż jakie konwencje międzynarodowe normują ochronę lotnictwa cywilnego.  

52. Przedstaw port lotniczy jako obiekt ochrony.  

53. Dokonaj krótkiej charakterystyki Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.  

54. Omów zadania lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej (LSRG).  

55. Dokonaj interpretacji pojęcia „zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie”.  

56. Dokonaj krótkiej charakterystyki „ewolucji podejścia do bezpieczeństwa w lotnictwie”.  



57. Dokonaj interpretacji pojęcia „kultura bezpieczeństwa”.  

58. Omów zasady działania skutecznych systemów zgłaszania incydentów.  

59. Omów działania związane z utworzeniem SMS w organizacji lotniczej.  

60. Dokonaj interpretacji pojęcia zarządzenie ryzykiem w lotnictwie.  

61. Scharakteryzuj istotę „czynnika ludzkiego” w teorii Jamesa Reasona.  

62. Omów wpływ stresu i zmęczenia na dezorientację przestrzenną oraz orientację 

geograficzną.  

63. Zdefiniuj pojęcie „bezzałogowy system powietrzny”. Dokonaj klasyfikacji UAS według 

przyjętych kryteriów.  

64. Omów poszczególne elementy wchodzące w skład bezzałogowego systemu 

powietrznego.  

65. Omów zakres wykorzystania cywilnych bezzałogowych systemów powietrznych.  

66. Omów zakres wykorzystania wojskowych bezzałogowych systemów powietrznych.  

67. Wymień cele działalności Aeroklubu Polskiego.  

68. Wymień, jakie sporty obejmuje Polskie Lotnictwo Sportowe?  

69. Samoloty załogowe czy bezzałogowe – podaj wady i zalety obu rodzajów konstrukcji  

w kontekście wymagań perspektywicznego środowiska bezpieczeństwa narodowego  

i międzynarodowego.  

70. Omów ewolucję systemów zobrazowania informacji w kabinie statku powietrznego.  

71. Omów zastosowanie symulatorów w lotnictwie.  

72. Omów organizację systemu poszukiwania i ratownictwa (SAR). 

73. Jakie środki są wykorzystywane w systemie SAR? 

74. Omów funkcjonowanie lotniskowych służb ratownictwa. 

 

Moduł dla specjalności: Organizacje lotnicze 

1. Podaj definicję obsługi naziemnej (Ground Handling) oraz omów jej zadania.  

2. Omów cztery grupy zadaniowe obsługi naziemnej. 

3. Wymień kategorie świadczonych usług w porcie lotniczym. 

4. Podaj lotnicze i pozalotnicze źródła przychodu lotniska. 

5. Przedstaw obsługę pasażera i statku powietrznego w porcie lotniczym oraz omów 

szczegółowo koordynację operacji i obsługi płytowej. 

6. Omów postępowanie w przypadku zagrożeń podczas obsługi naziemnej. 

7. Scharakteryzuj cele i zadania Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. 



8. Przedstaw cele oraz scharakteryzuj zadania i sposób funkcjonowania Zrzeszenia 

Międzynarodowego Transportu Lotniczego. 

9. Omów rolę i znaczenie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Pilotów Linii 

Lotniczych dla funkcjonowania lotnictwa cywilnego. 

10. Scharakteryzuj cele, zadania i sposób funkcjonowania Międzynarodowej Rady Portów 

Lotniczych. 

11. Omów rolę i zadania Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej 

Eurocontrol. 

12. Scharakteryzuj cele i zadania Zrzeszenia Europejskich Linii Lotniczych. 

13. Wyjaśnij jakie jest miejsce i rola Urzędu Lotnictwa Cywilnego w systemie zarządzania 

lotnictwem cywilnym w Polsce. 

14. Scharakteryzuj zadania Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

15. Omów cele i zadania Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. 

16. Omów rolę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zarządzania ruchem lotniczym  

w Polsce. 

17. Wymień międzynarodowe organizacje lotnictwa cywilnego, omów działalność ICAO lub 

Eurocontrol (do wyboru). 

18. Opisz, jak rozumiesz pojęcie „służba” w odniesieniu do zarządzania ruchem lotniczym. 

19. Wymień i scharakteryzuj służby i funkcje składające się na pojęcie „zarządzanie ruchem 

lotniczym”. 

20. Wymień i opisz służby ruchu lotniczego oraz organy tych służb właściwe dla przestrzeni 

niekontrolowanej i kontrolowanej. 

21. Scharakteryzuj służbę zarządzania przepływem ruchu lotniczego w Europie.  

22. Wyjaśnij, na czym polega zarządzanie przestrzenią powietrzną. 

23. Omów zadania realizowane na poszczególnych poziomach zarządzania przestrzenią 

powietrzną. 

24. Wyjaśnij, co oznacza termin „instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej”,  

wymień nazwy takich instytucji działających w Polsce oraz zakres świadczonych przez 

nie usług. 

25. Wyjaśnij pojęcie „służby żeglugi powietrznej” w świetle określeń zawartych  

w dokumentach ICAO oraz aktach prawnych Unii Europejskiej. 

26. Wymień i scharakteryzuj służby żeglugi powietrznej. 

27. Wymień instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej w Polsce. 



28. Omów wymogi zapewniania służb żeglugi powietrznej w jednolitej europejskiej 

przestrzeni powietrznej (SES). 

29. Scharakteryzuj system skuteczności działania służb żeglugi powietrznej. 

30. Wyjaśnij istotę funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB). 

 

Moduł dla specjalności: Zarządzanie ruchem lotniczym 

1. Wyjaśnij, na czym polega zarządzanie przestrzenią powietrzną, wymień poziomy tego 

zarządzania oraz scharakteryzuj funkcje realizowane na poszczególnych poziomach 

ASM. 

2. Wskaż podmioty odpowiedzialne za realizację funkcji ASM w Polsce i scharakteryzuj ich 

zadania. 

3. Wymień i omów struktury przestrzeni powietrznej kontrolowanej. 

4. Wymień zasady koncepcji elastycznego użytkowania przestrzeni (FUA). 

5. Wymień i opisz elastyczne struktury przestrzeni powietrznej. 

6. Scharakteryzuj stałe elementy przestrzeni powietrznej. 

7. Omów organizację zarządzania jednolitą europejską przestrzenią powietrzną (SES). 

8. Przedstaw cel działania służb ruchu lotniczego. 

9. Wymień i scharakteryzuj służby ruchu lotniczego, wskaż i opisz organy tych służb. 

10. Omów, na czym polega służba alarmowa i wymień organy służb ruchu lotniczego 

odpowiedzialne za jej wykonywanie, wymień fazy zagrożenia statku powietrznego. 

11. Wyjaśnij, co oznaczają skróty GAT i OAT i scharakteryzuj oba rodzaje ruchu lotniczego. 

12. Scharakteryzuj przepisy wykonywania lotów wg IFR i VFR. 

13. Wymień i scharakteryzuj zadania organów służby kontroli ruchu lotniczego oraz wskaż 

struktury przestrzeni powietrznej ustanawiane dla potrzeb zapewniania służby kontroli 

ruchu lotniczego. 

14. Na czym polega radarowa i proceduralna kontrola ruchu lotniczego. 

15. Na czym polega planowanie ruchu lotniczego. 

16. Podaj zakres podstawowych treści zawartych w zbiorze informacji lotniczej (AIP). 

17. Omów i porównaj suplement do AIP i depeszę NOTAM. 

18. Omów system regulacji i kontroli rozpowszechniania informacji lotniczych (AIRAC). 

19. Podaj zakres informacji lotniczych przed rozpoczęciem i po zakończeniu lotu. 

20. Omów zbiór danych o terenie i przeszkodach. 

21. Omów zjawisko propagacji fal elektromagnetycznych. 

22. Omów i porównaj system radiolokacji pierwotnej i wtórnej. 



23. Wymień znane Ci systemy łączności lotniczej i omów jeden z nich. 

24. Wymień znane Ci systemy dozorowania i omów jeden z nich. 

25. Co to jest telekomunikacyjna służba lotnicza. 

26. Omów możliwe przyczyny i skutki utraty łączności statku powietrznego. 

27. Wymień organizacje lotnicze podlegające procesowi certyfikacji. 

28. Omów najważniejsze zadania Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

29. Scharakteryzuj główne międzynarodowe organizacje lotnicze o zasięgu światowym  

i europejskim. 

30. Wymień międzynarodowe organizacje zrzeszające przewoźników i porty lotnicze oraz 

scharakteryzuj jedną z nich. 

 


