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Studia I stopnia - stacjonarne 

 

Specjalność: 

Inżynieria Środowiska 

Energetyka Cieplna 

 

Zagadnienia problemowe na egzamin dyplomowy 

 
A. Grupa ogólnych i kierunkowych treści kształcenia 

 

 

1. Charakterystyka wytrzymałościowa materiałów konstrukcyjnych. 

2. Płaski stan naprężeń w powłokach cylindrycznych i sferycznych. 

3. Średnia arytmetyczna, średnia ważona i mediana. Przykłady zastosowań. 

4. Algorytm eliminacji Gaussa-Jordana. Przykłady zastosowań. 

5. Interpretacja geometryczna i fizyczna całki oznaczonej. Przykłady zastosowań. 

6. Definicja maszyny. Ogólna systematyka maszyn i ich przykłady. 

7. Podstawowe elementy składowe maszyn i ich przykłady. 

8. Techniki pomiaru temperatury, ciśnienia i strumienia substancji. 

9. Obiekt badań i tworzenie planu doświadczenia. 

10. Wartość opałowa i ciepło spalania paliw. 

11. Porównanie paliw odnawialnych i nieodnawialnych. 

12. Ślad węglowy i jego znaczenie. 

13. Gaz łupkowy i techniki jego pozyskiwania. 

14. Wymagania dotyczące sterowania instalacją ogrzewczą budynków. 

15. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w instalacji 

ogrzewczej budynku mieszkalnego. 

16. Ustalanie grubości powłok cylindrycznych obciążonych ciśnieniem 

wewnętrznym lub zewnętrznym. 

17. Zasady konstruowania, wykonywania i kontroli złącz spawanych w aparaturze 

ciśnieniowej. 

18. Efekt Dopplera i przykłady jego wykorzystania. 

19. Tworzenie powierzchni w aksonometrii z wykorzystaniem rzutów Monge’a. 

20. Współczynnik korelacji Pearsona i jego praktyczne znaczenie. 

21. Obieg materii w środowisku. 

22. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej funkcji jednej zmiennej. 

Przykłady zastosowań. 

23. Prąd stały i przemienny - podobieństwa i różnice. 

24. Zastosowanie prawa Ohma i prawa Kirchhoffa. 

25. Wymienniki ciepła – przeznaczenie, typy i rozwiązania konstrukcyjne. 

26. Izolacje cieplne – rodzaje materiałów oraz ekonomiczna grubość izolacji. 

27. Metody intensyfikacji ruchu ciepła. 

28. Szeregowe i równoległe łączenie pomp. Cel i przykłady zastosowania. 

29. Właściwości materiałów oraz metody ich badania. 

30. Krystaliczna i rzeczywista struktura metali. 

  



B. Grupa specjalnościowych treści kształcenia – Inżynieria Środowiska 

 

31. Metody rozdziału zawiesin. 

32. Omów ciąg technologiczny oczyszczania ścieków. 

33. Reaktory biologiczne i przykłady ich wykorzystania w inżynierii środowiska.  

34. Rodzaje kanalizacji i ich charakterystyka. 

35. Metody oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń gazowych. 

36. Metody odpylania gazów. 

37. Zasady budowy i eksploatacji składowisk odpadów. 

38. Właściwości reologiczne zawiesin i emulsji. 

39. Zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robót budowlanych. 

40. Odpady komunalne – odzysk, wykorzystanie, unieszkodliwianie. 

41. Zrównoważony rozwój w inżynierii środowiska. 

42. System informacji przestrzennej (GIS) i przykłady jego zastosowania w 

inżynierii środowiska. 

43. Sposoby zagospodarowania osadów ściekowych. 

44. Ocena zapotrzebowania na wodę w wybranych działach gospodarki. 

45. Sposoby magazynowania i eksploatacji zasobów wodnych. 

  



C. Grupa specjalnościowych treści kształcenia – Energetyka Cieplna 

 

31. Wykorzystanie zjawiska fluidyzacji  w energetyce. 

32. Metody oczyszczania gazów odlotowych. 

33. Zagospodarowanie odpadów pochodzących z energetyki. 

34. Podział i parametry pomp ciepła.  

35. Podział i charakterystyka kolektorów słonecznych.  

36. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej 

przedsiębiorstwa. 

37. Materiały stosowane w energetyce. 

38. Charakterystyka sprężarek stosowanych obiegów chłodniczych i 

klimatyzacyjnych. 

39. Rodzaje i charakterystyka elektrowni wodnych. 

40. Wady i zalety turbin wiatrowych. 

41. Metody magazynowania różnych rodzajów energii - przykłady. 

42. Bilans energii procesu spalania. 

43. Charakterystyka i zasady doboru pomp. 

44. Układy kotłowe małej i średniej mocy. 

45. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przez zakłady energetyki 

zawodowej. 


