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Edukacja techniczno-informatyczna 

I stopień studiów 
 

I. Pytania kierunkowe 
 

Jednostka Liczba pytań 

Pytania kierunkowe 

KMiETI 7 

KTMiM 7 

KIS 6 

KMiPKM 6 

KEEEiA 5 

KIB 4 

KPB 3 

KMRiMB 2 
 

Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej   

1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 

2. Co to jest schemat kinematyczny? 

3. Co to jest sterownik PLC? Wykorzystanie sterowników PLC w technice. 

4. Co to jest mikrokontroler? 

5. Smart sensor, omów działanie i zastosowania. 

6. Synergia układu. 

7. Czujniki Halla i piezo; przykłady zastosowania. 

 

Katedra Technologii Materiałów i Maszyn 

1. Znaczenie materiałów inżynierskich we współczesnym świecie. Związki 

pomiędzy procesem wytwarzania, strukturą i własnościami. 

2. Stopy żelaza z węglem. Fazy i składniki strukturalne na wykresie żelazo-

cementyt. 

3. Zjawisko korozji, znaczenie i ochrona przed korozją. 

4. Podział i zastosowanie stopów metali nieżelaznych. 

5. Scharakteryzuj sposoby kodowania liczb całkowitych w systemach 

cyfrowych. 

6. Scharakteryzuj rodzaje licencji oprogramowania komputerowego. 

7. Scharakteryzuj metody obróbki wiórowej. 
 

Katedra Inżynierii Systemów 

 

1. Algorytm - podstawowe paradygmaty tworzenia, techniki implementacji i sposoby 

zapisu. 

2. Co to jest system operacyjny i jakie zadania są stawiane współczesnym 

systemom? 
3. Topologie i standardy sieci LAN – rozwiązania, zalety i wady. 

4. Bezpieczeństwo sieci Internet – zagrożenia i metody ochrony. 
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5. Programowanie strukturalne a programowanie obiektowe. 

6. Mechanizmy dziedziczenia i polimorfizmu w programowaniu obiektowym. 

 

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn  

1. Warunki równowagi zbieżnych i dowolnych układów sił na płaszczyźnie i w 

przestrzeni. 

2. Omówić warunki: wytrzymałości, sztywności i stateczności. 

3. Rozwiązywanie układów statycznie niewyznaczalnych. 

4. Przedstawić i omówić zasady obliczania strat w układach hydraulicznych. 

5. Zasady obliczeń wytrzymałościowych połączeń spawanych. 

6. Warunki poprawnej współpracy zazębień – zasada Willisa. 

 

 

 

Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki  

 

1. Przekazywanie ciepła konwekcją 

2. Promieniowanie termiczne 

3. Ochrona przeciwporażeniowa w sieci niskiego napięcia. 

4. Właściwości idealnego wzmacniacza operacyjnego i podstawowe układy pracy WO. 

5. Wymienić typy bramek logicznych i omówić zasady ich działania. 

 

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa   

 

1. Reprezentacja matematyczna krzywych Beziera. 

2. Cechy grafiki wektorowej i rastrowej. 

3. Macierzowe reprezentacje przekształceń geometrycznych 2D.  

4. Podstawowe schematy reprezentacji kolorów w grafice komputerowej. 

 

Katedra Podstaw Bezpieczeństwa 

1. Zastosowanie technik informatycznych w zakładzie produkcyjnym. 

2. Wspomaganie komputerowe w nauczaniu chemii w gimnazjum i szkołach ponad 

gimnazjalnych.  

3. Zastosowanie polimerów w technice. 

 

Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań   

1. Wymień poznane programy komputerowe wykorzystywane do tworzenia grafiki 

komputerowej i pokrótce opisz ich możliwości. 

2. Zasady stosowania testów parametrycznych i nieparametrycznych. 
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Edukacja techniczno-informatyczna 
I stopień 
 
II. Pytania specjalnościowe 
A. Nauczanie techniki i informatyki 
C1. Zastosowanie informatyki w edukacji, technice i biznesie 
 

Jednostka Liczba pytań 

Pytania specjalnościowe 

Specjalność:  Nauczanie techniki i informatyki 

KMiETI 14 

KMRiMB 6 
 

Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej  

11..  OOmmóówwiićć  ssttrruukkttuurryy  ii  ffuunnkkccjjęę  ssyysstteemmuu  eedduukkaaccyyjjnneeggoo  ((cceellee,,  ppooddssttaawwyy  pprraawwnnee,,  

oorrggaanniizzaaccjjęę  ii  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiee  iinnssttyyttuuccjjii  eedduukkaaccyyjjnnyycchh,,  wwyycchhoowwaawwcczzyycchh  ii  

ooppiieekkuuńńcczzyycchh  ww  PPoollssccee..  

22..  PPrrzzeeddssttaaww  pprraawwnnee  ii  eettyycczznnee  aassppeekkttyy  zzaawwoodduu  nnaauucczzyycciieellaa..  

33..  SScchhaarraakktteerryyzzuujj  cceellee  ii  zzaaddaanniiaa  sszzkkoołłyy  ooggóóllnnookksszzttaałłccąącceejj..  

44..  OOmmóóww  cceellee  kksszzttaałłcceenniiaa  tteecchhnniicczznneeggoo  ii  iinnffoorrmmaattyycczznneeggoo..  

55..  SScchhaarraakktteerryyzzuujj  ssppoossóóbb  oorrggaanniizzaaccjjii  ii  wwyyppoossaażżeenniiaa  pprraaccoowwnnii  tteecchhnniikkii  lluubb  iinnffoorrmmaattyykkii  ww  

sszzkkoollee..  

66..  PPrrzzeeddssttaaww  wwaarrttoośśccii  ddyyddaakkttyycczznnoo--wwyycchhoowwaawwcczzee  wwyycciieecczzeekk  ww  nnaauucczzaanniiuu  tteecchhnniikkii  

77..  OOmmóóww  ffuunnkkccjjee  kkoonnttrroollii  ii  oocceennyy  sszzkkoollnneejj  ww  nnaauucczzaanniiuu  tteecchhnniikkii  lluubb  iinnffoorrmmaattyykkii  ww  

sszzkkoollee..  

88..  SScchhaarraakktteerryyzzuujj  cceellee  nnaauucczzaanniiaa  nnaa  ooddlleeggłłoośśćć  

99..  PPrrzzeeddssttaaww  kkiieerruunnkkii  rroozzwwoojjuu  nnaauucczzaanniiaa  nnaa  ooddlleeggłłoośśćć  

1100..  OOmmóóww  mmeettooddyy  nnaauucczzaanniiaa,,  śśrrooddkkii  ddyyddaakkttyycczznnee  oorraazz  ffoorrmmyy  oorrggaanniizzaaccjjii  pprraaccyy  ww  

pprroojjeekkttoowwaanniiuu  jjeeddnnoosstteekk  mmeettooddyycczznnyycchh  ww  nnaauucczzaanniiuu  nnaa  ooddlleeggłłoośśćć  

1111..  RRoollaa  wwiizzuuaalliizzaaccjjii  ww  ee--nnaauucczzaanniiuu..  

1122..  ZZaassaaddyy  pprroojjeekkttoowwaanniiaa  pprreezzeennttaaccjjii  mmuullttiimmeeddiiaallnnyycchh..  

1133..  PPrrzzyykkłłaaddyy  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa  IInntteerrnneettuu  ww  pprraaccyy  nnaauucczzyycciieellaa  zz  uucczznniiaammii..  

1144..  OOmmóówwiićć  uurrzząąddzzeenniiaa  mmuullttiimmeeddiiaallnnee  ssttoossoowwaannee  ww  eedduukkaaccjjii..  

 

Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań 

1. Wymienić i omówić typowe systemy komputerowe stosowane obecnie w 

komputerach osobistych. 

2. Wymienić sposoby zabezpieczenia komputera osobistego przed wirusami 

komputerowymi i atakami hakerów.  

3. W jakich kierunkach nastąpi rozwój komputerów osobistych w ciągu najbliższych 

kilkunastu lat? 

4. Omówić sposoby zabezpieczenia systemu informatycznego przed uszkodzeniem. 

5. Grafika wektorowa i rastrowa – różnice i podobieństwa. 

6. Wymienić poznane modele przestrzeni barw i je scharakteryzowaćj. 
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Edukacja techniczno-informatyczna 
I stopień 
 
II. Pytania specjalnościowe 
B. Nowoczesne metody projektowania i wytwarzania 
C2. Komputerowe wspomaganie projektowania z podstawami wzornictwa przemysło-

wego 
C3. Informatyka w inżynierii materiałowej i procesach wytwarzania 
 

Jednostka Liczba pytań 

Pytania specjalnościowe 

Specjalność: Nowoczesne metody projektowania i 

wytwarzania 

KTMiM 8 

KMiETI 5 

KMiPKM 4 

KMRiMB 3 
 

Katedra Technologii Materiałów i Maszyn  

5. Inżynierskie materiały inteligentne (główne grupy, właściwości i 

zastosowania). 

6. Nowoczesne materiały oparte na węglu (rodzaje, właściwości i 

zastosowania). 

7. Metody charakteryzowania nanomateriałów. 

8. Omówić cechy idealnego stopu łożyskowego. 

9. Wpływ procesu modyfikacji stopów odlewniczych na strukturę, 

właściwości i zastosowanie. 

10. Omówić wpływ czynników na hartowność stali. 

11. Omówić techniki nanoszenia powłok na konstrukcje metalowe. 

12. Rodzaje laserów i ich zastosowanie. Zasada działania lasera gazowego. 
 

Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej 

11..  CCoo  ttoo  jjeesstt  sseerrwwoonnaappęędd??  

22..  PPrrzzeeddssttaaww  tteecchhnnoollooggiiee  ii  mmeettooddyy  ssttoossoowwaannee  pprrzzyy  rreemmoonnttaacchh  mmaasszzyynn..  

33..  SScchhaarraakktteerryyzzuujj  ssyysstteemmyy  eekkssppllooaattaaccjjii  ii  nnaapprraaww  uurrzząąddzzeeńń  tteecchhnniicczznnyycchh..  

44..  OOmmóóww  zzaassaaddyy  pprroojjeekkttoowwaanniiaa  ssyysstteemmóóww  iinnffoorrmmaattyycczznnyycchh  ii  tteecchhnniicczznnyycchh  

55..  PPrrzzeeddssttaaww  tteecchhnniikkii  ddiiaaggnnoozzoowwaanniiaa  ssttaannuu  tteecchhnniicczznneeggoo  mmaasszzyynn..  

 

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn 
1. Scharakteryzuj zadania kinematycznej i dynamicznej analizy mechanizmów. 

2. Omów  podstawowe zadania i metody analizy trwałości materiałów i konstrukcji. 

3. Scharakteryzuj podstawowe rodzaje zadań rozwiązywanych za pomocą sieci neurono-

wych: aproksymacja, klasyfikacja, asocjacja, optymalizacja, wykrywanie grup i wydo-

bywanie cech. 

4. Omów etapy formułowania inżynierskich zadań optymalizacji: zbudowanie matema-

tycznego modelu konstrukcji, przyjęcie ograniczeń zadania, przyjęcie funkcji celu. 
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Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań   

1. Podać przykłady i omówić urządzenia służące do wywierania wpływu przez systemy 

informatyczne na świat zewnętrzny. 

2. Omówić budowę współczesnego komputera osobistego oraz urządzeń służących do 

komunikowania się między człowiekiem a komputerem. 

3. Czy zasoby osobowe (ludzie) oraz elementy organizacyjne (procedury organizacyjne, 

instrukcje robocze itp.) wchodzą w skład systemu informatycznego? 

 


