
DZIAŁ KIERUNKOWY NA STUDIACH INŻYNIERSKICH   

DLA SPECJALNOŚCI INŻYNIERIA WOJSKOWA 

 

1. Proszę opisać warunek bezpieczeństwa dotyczący zawartości tlenu w powietrzu  

w przypadku stosowania filtracyjnych środków ochrony dróg oddechowych. 

2. Proszę dokonać podziału środków ochrony dróg oddechowych.  

3. Proszę dokonać podziału środków ochrony skóry.  

4. Proszę scharakteryzować klasyczną analizę jakościową w kontekście reakcji grupowych.  

5. Proszę podać przykład ilościowej analizy klasycznej wykorzystującej wskaźnik 

alkacymetryczny.  

6. Proszę omówić przyczynę zakazu użycia, jako opakowania: szkła w przypadku 

magazynowania kwasu fluorowodorowego oraz aluminium w przypadku rtęci metalicznej.  

7. Proszę omówić pochodną funkcji jednej zmiennej i jej wykorzystanie w zagadnieniach 

optymalizacyjnych. 

8. Proszę wymienić podstawowe techniki całkowania funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. 

9. Proszę omówić zastosowanie całki oznaczonej w geometrii i fizyce. 

10. Proszę omówić pochodne cząstkowe funkcji dwóch zmiennych rzeczywistych i ich 

wykorzystanie w zagadnieniach optymalizacyjnych. 

11. Proszę omówić zamianę całki podwójnej na całkę iterowaną oraz geometryczną 

interpretację tego zagadnienia.  

12. Proszę podać klasyfikację maszyn. 

13. Proszę opisać cykl życia obiektu technicznego. 

14. Proszę wymienić i krótko scharakteryzować połączenia nierozłączne. 

15. Proszę wymienić i krótko scharakteryzować połączenia rozłączne. 

16. Proszę podać klasyfikację i krótką charakterystykę przekładni. 

17. Proszę podać definicję istotę i zadania logistyki w systemach bezpieczeństwa.  

18. Proszę opisać system logistyczny PSP lub Policji.  

19. Proszę podać główne zasady gospodarowania mieniem instytucji. 

20. Proszę opisać główne zadania i priorytety logistyki w sytuacjach kryzysowych.  

21. Proszę omówić właściwości mechaniczne, technologiczne i fizyczne materiałów 

stosowanych w technice. 

22. Proszę scharakteryzować kompozyty – budowa, charakterystyka, klasyfikacja, 

zastosowanie. 



23. Proszę opisać metody ochrony materiałów stosowanych w technice przed korozją. 

24. Proszę omówić zagadnienie twardości materiałów. Jakie stosuje się metody oznaczania 

twardości. 

25. Proszę przedstawić materiały stosowane w inżynierii lądowej: rodzaje, charakterystyka. 

26. Omów krótko sposób obliczania układów równań różniczkowych w pakiecie 

Matlab/Simulink. 

27. Proszę opisać co to są inercjalne układy odniesienia. 

28. Proszę wymienić i krótko omówić zasady dynamiki Newtona. 

29. Proszę wymienić i krótko omówić zasady termodynamiki. 

30. Proszę omówić krótko transfigurację gwiazda – trójkąt. 

31. Proszę opisać drgania tłumione – przykłady i charakterystyki.  

32. Co to jest równanie Bernoulliego i w jakich przykładowych zastosowaniach inżynierskich 

wykorzystuje się to prawo? 

33. Jak obliczyć prędkość elementu płynu znajdującego się w ruchu? 

34. Co to jest lepkość płynu – jakie znasz rodzaje lepkości? 

35. Proszę wyjaśnić pojęcia strumienia świetlnego, światłości i natężenia oświetlenia.  

W jakich jednostkach wyrażają się te wielkości? Proszę omówić zjawiska zachodzące w 

czasie przejścia strumienia światła przez granicę dwóch ośrodków.  

36. Proszę wymienić zadania administratora baz danych.  

37. Proszę wyjaśnić pojęcie biometryczne kontrola dostępu. Wymień cechy biometryczne.  

38. Proszę wyjaśnić pojęcie audyt bezpieczeństwa informacji.  

39. Proszę wymienić korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania elektronicznego podpisu.  

40. Proszę scharakteryzować bezpieczeństwo aplikacji internetowych - metody i zagrożenia.  

41. Proszę podać definicję NDS oraz NDSCh, a następnie omów przykład zastosowania tych 

pojęć dla czynników chemicznych i fizycznych.  

42. Proszę omówić dobór środków ochrony indywidualnej w zależności od poziomu 

przekroczenia NDS dla pyłów.  

43. Proszę scharakteryzować Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy i wymienić jego 

podmioty. 

44. Proszę scharakteryzować Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

45. Proszę omówić podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji.  

46. Proszę omówić zjawisko korozji konstrukcji i jej wpływ na bezpieczeństwo obiektu.  

47. Proszę omówić zjawisko korozji betonu oraz betonów zbrojonych prętami stalowymi.  



48. Proszę omówić zjawisko starzenia się tworzyw i kompozytów oraz jego wpływ na ich 

trwałość i wytrzymałość.  

49. Proszę wyjaśnić różnicę pomiędzy tworzywem termoplastycznym, a termoformowanym.  

50. Proszę omówić na przykładzie wybrane metody nieniszczące badania stanu materiałów, 

spawów i całych konstrukcji. 

 

 

  



DZIAŁ SPECJALISTYCZNY NA STUDIACH INŻYNIERSKICH   

DLA SPECJALNOŚCI INŻYNIERIA WOJSKOWA 

1. Do czego wykorzystuje się maszyny do robót ziemnych? 

2. Omów strukturę systemu eksploatacji w SZ RP. 

3. Do czego służy i jakie informacje zawiera książka pojazdu? 

4. Przedstaw profilaktykę w użytkowaniu SpW. 

5. Omów sposoby i etapy forsowania przeszkód wodnych. 

6. Zdefiniuj odcinek przeprawy oraz scharakteryzuj jego główne elementy. 

7. Wymień rodzaje konstrukcji pływających budowanych z parku PP-64. 

8. Omów sposoby realizacji ruchu samobieżnych środków desantowych PTS-M na 

przeszkodzie wodnej. 

9. Wymień i scharakteryzuj sprzęt przeprawowo – mostowy SZ RP. 

10. Odbudowa tymczasowa mostu - charakterystyka. 

11. Co to są mosty składane - charakterystyka. 

12. Co wchodzi w skład zestawu mostu DMS-65 oraz wymienić jego zasadnicze  

i drugorzędne elementy konstrukcyjne. 

13. Sposób działania IPR podczas rozpoznania miejsca budowy mostu. 

14. Scharakteryzuj lekkie pokrycie drogowe (LPD). 

15. Scharakteryzuj elastyczne pokrycie drogowe (EPD). 

16. Omów sposób pomiaru szerokości przeszkód wodnych za pomocą teodolitu  

z wykorzystaniem trójkąta prostokątnego. 

17. Przedstaw wariant działania IPR w sile drużyny rozpoznawczej podczas rozpoznania drogi 

istniejącej. 

18. Wymień i scharakteryzuj miny armii innych państw występujące w rejonach konfliktów 

zbrojnych. 

19. Scharakteryzuj improwizowane ładunki wybuchowe (IED). 

20. Omów etapy prac fortyfikacyjnych w ramach rozbudowy fortyfikacyjnej terenu. 

21. Wymień i scharakteryzuj etatowe i podręczne środki maskujące. 

22. Dokonaj klasyfikacji obiektów fortyfikacyjnych. 

23. Omów zasady wykorzystania wojsk inżynieryjnych w działaniach taktycznych. 

24. Scharakteryzuj zadania wojsk inżynieryjnych w ramach zapewnienia mobilności wojsk. 

25. Wymień zadania wsparcia inżynieryjnego. 

26. Omów przeznaczenie i sposób działania OZap. 



27. Podaj definicje momentu statycznego siły P względem punktu K. 

28. Podaj treść uogólnionego twierdzenia Varignona 

29. Jak określamy wartość momentu zginającego w rozpatrywanym przekroju pręta? 

30. Jaki rodzaj konstrukcji nazywamy kratownicą? 

 


