
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – STUDIA II° 

INŻYNIERIA WOJSKOWA 

DZIAŁ KIERUNKOWY  
 

1. Wymień cztery zasady funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych – opisz 

jedną z nich.  

2. Omów cechy charakterystyczne rozkładu normalnego (gaussowskiego): parametry, 

kształt gęstości prawdopodobieństwa oraz podstawowe własności i zastosowania. 

3. Omów pojęcie zarządzania kryzysowego i wskaż służby na szczeblu powiatu 

realizujące jego zadania. 

4. Opisz elementy składowe analizy PERT. 

5. Omów klasyfikację materiałów niebezpiecznych, przedstaw podział na klasy 

materiałów niebezpiecznych. 

6. Wymień i scharakteryzuj sposoby przewozu ładunku niebezpiecznego w zależności od 

metody jego pakowania. 

7. Omów podstawowe prawa dynamiki Newtona. 

8. Przedstaw klasyfikację i scharakteryzuj typy oraz rodzaje fundamentów. 

9. Omów cechy i technologię wykonawstwa fundamentów pośrednich. 

10. Omów definicję i opisz różnice między modelem fizycznym, matematycznym a 

numerycznym. 

11. Podaj metody zarządzania czynnikami ryzyka obejmujące ich identyfikację, ocenę oraz 

planowanie reakcji na ryzyko – omów jedną z nich. 

12. Omów proces planowania zarządzania ryzykiem w zastosowaniach inżynierskich. 

13. Omówić obowiązki pracodawcy i pracowników dotyczące wymagań bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych.  

14. Przedstaw cele i zasady dokonywania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach 

pracy.  

15. Omów i wyjaśnij znaczenie akronimu PDCA. 

16. Wymień metody optymalizacyjne w procesach technologicznych, omów jeden z nich  

17. Omów pojęcie wynalazku i patentu. Scharakteryzuj przesłanki zdolności patentowej. 

18. Omów pojęcie wynalazku tajnego. 

19. Omów dynamikę ruchu punktu materialnego po okręgu. 

20. Omów założenia kinetycznej teorii gazu doskonałego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – STUDIA II°  

INŻYNIERIA WOJSKOWA 

DZIAŁ SPECJALISTYCZNY  

 
1. Wymień stany gotowości bojowej w Siłach Zbrojnych i omów jeden z nich. 

2. Wymień i omów elementy dowodzenia odcinkiem przeprawy. 

3. Wymień elementy „Planu pokonania przeszkody wodnej”. 

4. Omów zasady projektowania fundamentów bezpośrednich według stanów granicznych 

5. Dokonaj klasyfikacji mostów wojskowych wg. pełnionej funkcji na współczesnym polu 

walki oraz krótko je scharakteryzuj. 

6. Wymień zasadnicze i drugorzędne elementy konstrukcyjne zestawu mostu DMS-65. 

7. Omów dane taktyczno – techniczne lekkiego pokrycia drogowe (LPD). 

8. Omów dane taktyczno – techniczne elastycznego pokrycie drogowe (EPD). 

9. Przedstaw wariant działanie IPR w sile drużyny rozpoznawczej podczas rozpoznania 

drogi istniejącej. 

10. Omów i krótko scharakteryzuj budowle i schrony podziemne. 

11. Scharakteryzuj elementy konstrukcyjne technologii HESCO BASTION. 

12. Omów podstawowe sposoby niszczenia konstrukcji drewnianych. 

13. Omów jak określić masę ładunku skupionego do niszczenia elementów murowanych. 

14. Omów jak określić masę ładunku skupionego do prowadzenia prac minerskich w 

gruncie.  

15. Podaj i krótko scharakteryzuj formy przemiany wybuchowej. 

16. Podaj zasady użycia zapór inżynieryjnych według normy obronnej NO-02-A027. 

17. Wymień w jakim celu stosuje się minowanie narzutowe. 

18. Podaj i krótko opisz zasady ustawiania pól minowych. 

19. Wymień charakterystyczne cechy demaskujące zapór minowych. 

20. Omów klasyfikację mostów wojskowych wg. pełnionej funkcji na współczesnym polu 

walki oraz krótko je scharakteryzuj. 


