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DZIAŁ KIERUNKOWY  

STUDIA INŻYNIERSKIE CYWILNE 

 

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 omówić właściwości mechaniczne, technologiczne i fizyczne materiałów 

stosowanych w technice.  

20. Proszę scharakteryzować kompozyty – budowa, klasyfikacja, właściwości, zastosowanie 

21. Proszę opisać metody ochrony materiałów stosowanych w technice przed korozją. 
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22. Proszę omówić zagadnienie twardości materiałów i ich wpływ na pozostałe właściwości 

mechaniczne materiałów - metody oznaczania twardości 

23. Omów krótko sposób obliczania układów równań różniczkowych w pakiecie 

Matlab/Simulink.  

24. Proszę opisać co to są inercjalne układy odniesienia.  

25. Proszę wymienić i krótko omówić zasady dynamiki Newtona.  

26. Proszę wymienić i krótko omówić zasady termodynamiki.  

27. Proszę opisać drgania tłumione – przykłady i charakterystyki.  

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

wykorzystuje się to prawo?  

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

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

31. 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.  

32. Proszę wymienić zadania administratora baz danych.  

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

34. Proszę wyjaśnić pojęcie audyt bezpieczeństwa informacji.  

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

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

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

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

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

40. Proszę opisać wpływ ułożenia włókien w materiale kompozytowym na jego wytrzymałość.  
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DZIAŁ SPECJALISTYCZNY 

STUDIA INŻYNIERSKIE CYWILNE 

 

1. Proszę podaj klasyfikację i krótką charakterystykę maszyn cieplnych.  

2. Proszę podać metody oceny stanu technicznego obiektów technicznych.  

3. Proszę opisać, w jaki sposób zorganizować bhp w warsztacie mechanicznym lub 

produkcyjnym.  

4. Proszę omówić techniczne rozwiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa biernego i 

aktywnego na przejeździe kolejowym.  

5. Proszę omówić urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz sygnalizację kolejową. 

6. Proszę omówić granice wybuchowości.  

7. Proszę przedstawić różne formy spalania, różnice między deflagracją a detonacją. 

8. Proszę opisać przejście deflagracji w detonację (DDT).  

9. Proszę omówić pojęcie minimalnej energii zapłonu mieszanin powietrzno-gazowych. 

10. Proszę omówić czynniki wpływające na temperaturę samozapalenia mieszanin gazowych.  

11. Proszę podać i opisać metody identyfikacji zagrożeń chemicznych.  

12. Proszę opisać organizację służb przeciwdziałania i zwalczania skutków poważnych awarii.  

13. Proszę wymienić klasy i kategorie niebezpieczeństwa produktów chemicznych.  

14. Proszę narysować i opisać system kontroli zagrożeń.  

15. Proszę wyjaśnić pojęcie ergonomii i podać przykłady zastosowania ergonomii w życiu 

codziennym i na stanowisku pracy. 

16. Proszę opisać system ochrony pracy w Polsce.  

17. Proszę wymienić podstawowe obowiązki pracowników i osób kierujących pracownikami z 

zakresu BHP.  

18. Proszę wymienić i opisać rodzaje szkoleń z zakresu BHP.  

19. Proszę omówić oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki.  

20. Proszę wymienić środki techniczne ochrony przeciwporażeniowej.  

21. Proszę przedstawić wartości napięć dotykowych dopuszczalnych długotrwale (dla 

człowieka).  

22. Proszę omówić powstanie zjawiska bleve-fireball- podać przykład.  

23. Proszę omówić efekty towarzyszące wybuchom.  
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24. Proszę scharakteryzować zjawisko wykipienia i wyrzutu oraz towarzyszące im zagrożenia.  

25. Proszę opisać pożary budynków, jako nadzwyczajne zagrożenie dla użytkowników 

budynków. Wymień źródła zagrożeń.  

26. Proszę opisać oddziaływanie dymu na ludzi i zwierzęta w czasie pożaru. Wymień sposoby 

oddymiania pomieszczeń.  

27. Proszę wymienić podstawy prawne odnoszące się do ochrony pracowników przed ryzykiem 

związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy.  

28. Proszę podać definicję, podział i klasyfikację szkodliwych czynników biologicznych.  

29. Proszę opisać 2 stanowiska pracy stwarzające ryzyko kontaktu z czynnikami 

biologicznymi.  

30. Proszę przedstawić choroby zawodowe wywołane czynnikami chemicznymi.  

31. Proszę przedstawić choroby zawodowe wywołane czynnikami fizycznymi (pyły, 

promieniowanie elektromagnetyczne).  

32. Proszę omówić wpływ ekranów akustycznych (przejrzystych i nieprzejrzystych) na 

bezpieczeństwo w ich obrębie.  

33. Proszę wymienić metody zwalczania hałasu w środowisku pracy na wybranym przykładzie.  

34. Proszę przedstawić metody zabezpieczenia przed skutkami oddziaływania hałasu i wibracji 

na organizm ludzki.  

35. Proszę omówić pojęcie ocena ryzyka zawodowego (ORZ) w procesie monitorowania stanu 

bhp i planowania działań korygujących i zapobiegawczych - podstawowe cele i metody 

ORZ.  

36. Proszę opisać niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki występujące w procesie pracy. 

Podaj definicje i po jednym przykładzie danego czynnika. 

37. Proszę podać istotę Systemu Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.  

38. Proszę omówić wypadki przy pracy - postępowanie powypadkowe.  

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

pojęć dla czynników chemicznych i fizycznych.  

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

przekroczenia NDS dla pyłów.  

41. Proszę wyjaśnić znaczenie pojęć: wykrywanie zagrożeń, uprzedzanie i alarmowanie oraz 

wymienić, na czym one polegają.  
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42. Proszę scharakteryzować Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy i wymienić jego 

podmioty.  

43. Proszę scharakteryzować Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

44. Proszę wyjaśnić, czym jest zasada ALARA i czego dotyczy. 

45. Proszę scharakteryzować promieniowanie α.  

46. Proszę scharakteryzować promieniowanie β.  

47. Proszę scharakteryzować promieniowanie  i X.  

48. Proszę scharakteryzować promieniowanie neutronowe.  

49. Proszę scharakteryzować pojęcie aktywności promieniotwórczej.  

50. Proszę opisać, w jaki sposób można ograniczyć narażenie na promieniowanie jonizujące.  

 


