
POLITECHNIKA OPOLSKA 

Wydział Mechaniczny   

Kierunek: Wzornictwo Przemysłowe 

Studia I stopnia - stacjonarne 

 

Specjalność: 

Wzornictwo przemysłowe / motoryzacyjne 

 

Zagadnienia problemowe na egzamin dyplomowy 

 
A. Grupa podstawowych treści kształcenia 

 

 

1. Metody spajania materiałów 

2. Metody badań materiałów 

3. Struktura i własności stali niestopowych 

4. Klasyfikacja materiałów inżynierskich 

5. Przykłady zastosowania inżynierii odwrotnej  

6. Scharakteryzować urządzenia stasowane w inżynierii odwrotnej 

7. Prawa tarcia i ich zastosowanie w zagadnieniach inżynierskich 

8. Sposoby tworzenia powierzchni w aksonometrii z wykorzystaniem rzutów Monge’a 

9. Materiały kompozytowe 

10. Cykl produkcyjny wyrobów ceramicznych 

11. Statyczna próba rozciągania, własności wytrzymałościowe określone na podstawie 

próby rozciągania ściskania 

12. Kształtowanie struktury i własności materiałów inżynierskich metodami 

technologicznymi 

13. Kinematyka ruchu płaskiego w projektowaniu produktu 

14. Znaczenie materiałów inżynierskich we wzornictwie przemysłowym 

15. Mechanizmy zużycia materiałów inżynierskich 

16. Co to jest metrologia i jakie zadania realizuje? 

17. Tradycyjne i współczesne techniki wytwarzania 

18. Obróbka ubytkowa 

19. Obróbka erozyjna 

20. Wymagania stawiane materiałom narzędziowym 

21. Parametry określające strukturę geometryczną powierzchni – podział, przykłady tych 

parametrów 

 



B. Grupa kierunkowych treści kształcenia 

 

1. Techniki wytwarzania szkła artystycznego 

2. Wymień i scharakteryzuj etapy procesu tworzenia modelu przestrzennego CAD 

3. Fotogrametria - omówienie, zastosowanie, wady i zalety 

4. Wzornictwo skandynawskie w latach 50-tych ubiegłego stulecia 

5. Spółdzielnia artystyczna ŁAD 

6. Projektowanie uniwersalne 

7. Etapy pracy projektanta podczas tworzenia nowego wzoru przemysłowego   

8. Identyfikacja wizualna – graficzna strategia rozpoznawalności marki na rynku 

9. Wymień i scharakteryzuj cztery główne filary projektowania graficznego 

10. Ergonomia i funkcjonalność w projektowaniu mebla 

11. Projektowanie środowiska pracy a ergonomia 

12. Wzory przemysłowe i ich ochrona w prawie własności intelektualnej  

13. Wzór przemysłowy i wzór użytkowy. Wyjaśnij pojęcia podaj przykłady  

14. Cykl życia produktu 

15. Optymalizacja produkcji w kontekście wzornictwa przemysłowego  

16. Upadek rzemiosła a wytwórczość masowa 

17. Ruch Odrodzenia Rzemiosła Artystycznego i jego znaczenie dla rozwoju wzornictwa 

przemysłowego 

 

  



C. Grupa kierunkowych treści kształcenia - wzornictwo przemysłowe 

 

1. Stadia projektowania inżynierskiego 

2. Czynniki funkcjonalne w projektowaniu inżynierskim 

3. Zależność między wymaganiami dotyczącymi kształtu a cechami materiału w 

projektowaniu inżynierskim 

4. Normy ISO 9000 jako międzynarodowe uregulowanie służące budowie systemu 

zarządzania jakością 

5. Rodzaje i cel badań nieniszczących 

6. Zmiany w metalach w czasie odkształcania na zimno i odkształcania na gorąco 

7. Co znaczą skróty CAD, CAE, CAM, FEM? Jak można odnieść to do projektowania 

nowych form przemysłowych? 

8. Scharakteryzuj budowę współczesnej obrabiarki CNC i opisz sposoby jej 

programowania. 

9. Zasady projektowania według metody Desing Thinking  

10. Artystyczna obróbka metali 

11. Wykorzystanie oprogramowania Rhinoceros we Wzornictwie Przemysłowym 

12. Techniki prezentacyjne jako strategia wprowadzenia nowego produktu na rynek 

13. Warstwa wierzchnia i jej zmiana w warunkach eksploatacji/ Zmiany struktury i 

właściwości powierzchni materiałów inżynierskich w wyniku eksploatacji 

14. Praktyczne zastosowanie modelowania i eksperymentów materiałowych 

15. Stopy "babbitowe" 

16. Cechy metod/sposobów specjalnych formowania 

17. Masy furanowe 

18. Fałszywka i kiedy się stosuje? 

 

 

  



D. Grupa specjalnościowych treści kształcenia - wzornictwo motoryzacyjne 

 

1. Konstrukcja nadwozia pojazdu jako struktura systemu bezpieczeństwa pojazdu.  

2. Zasady projektowania ergonomicznego wybranego rodzaju pojazdu 

3. Konstrukcja nadwozia pojazdu jako struktura systemu bezpieczeństwa pojazdu.  

4. Komfort prowadzenia pojazdu a systemy bezpieczeństwa  

5. Projekt nadwozia a użycie paliwa 

6. Kryteria brane  pod uwagę przy tworzeniu zewnętrznej bryły pojazdu 

7. Klasyfikacja nadwozi pojazdów 

8. Ergonomia nadwozia i jego wnętrza 

9. Aerodynamika nadwozi pojazdów 

10. Materiały stosowane na karoserie samochodowe 

11. Materiały kompozytowe w budowie pojazdów 

12. Rodzaje jednostek napędowych oraz ich charakterystyki 

13. Klasyfikacja napędów hybrydowych 

14. Własności mechaniczne nadwozi – siły i obciążenia 

 

 

 

 

 


