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LISTA PYTAŃ I ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH 

Studia pierwszego stopnia 

Profil ogólnoakademicki 

Kierunek: mechatronika 

Przedmiot L.p. Pytania/zagadnienia 

Diagnostyka techniczna 

1 
Wyjaśnij co rozumiesz pod pojęciami diagnoza, geneza, 

prognoza obiektu technicznego. 

2 
Wymień znane Ci metody diagnozowania obiektów 

technicznych. 

3 Wymień strategie eksploatacji. 

4 
Czym jest podatność diagnostyczna.  Polepszanie podatności 

diagnostycznej? 

5 
Czym jest dekompozycja obiektów,  mapa uszkodzeń, 

potencjał regulacyjny? 

Technika cyfrowa i 

mikroprocesorowa 

6 Wymień i krótko opisz elementy typowego mikrokontrolera. 

7 
Przedstaw organizację pamięci danych w wybranym przez 

siebie mikrokontrolerze. 

8 
Opisz układ przerwań w wybranym przez siebie 

mikrokontrolerze. 

9 Wymień i przedstaw metody przetwarzania A/C. 

10 
Opisz wybrany protokół transmisji szeregowej stosowany w 

mikrokontrolerach. 

Automatyzacja procesów 

11 Opisz budowę i działanie automatów Moore'a i Mealy'ego. 

12 
Zdefiniuj IIoT, podaj korzyści z zastosowania IIoT w 

automatyce przemysłowej. 

13 
Rozwiń skróty i opisz technologie nowoczesnego przemysłu: 

ERP, MPS, MRP, MES. 

14 
Na czym polega elastyczność i podatność procesu na 

automatyzację? Podaj przykłady. 

15 Narysuj i opisz schemat blokowy układu synchronicznego. 

Sensoryka 

16 
Co to jest sensor i jakie rodzaje sensorów stosowane są w 

mechatronice? 

17 Scharakteryzuj kluczowe parametry czujnika. 

18 Co to jest system pomiarowy i opisz jego konfiguracje? 

19 
Opisz zasadę wybranego czujnika optycznego i podaj 

przykłady zastosowania. 

20 Co to są układy MEMS i jakie są ich możliwe zastosowania? 

Robotyzacja 

21 Co to jest robotyzacja i co przemawia za jej stosowaniem? 

22 
Podaj zalety i wady systemu robotycznego z robotem 

autonomicznym. 

23 
Porównaj system robotyczny asynchroniczny z 

synchronicznym. 
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24 
Scharakteryzuj systemy bezpieczeństwa stosowane w 

procesach zrobotyzowanych. 

25 
Wymień i krótko opisz rodzaje podajników materiału 

stosowane w zrobotyzowanych systemach. 

Roboty mobilne 

26 
Co to jest robot mobilny i jakie są rekomendacje przy ich 

tworzeniu? 

27 Porównaj kołowe i gąsienicowe układy jezdne. 

28 
Sklasyfikuj i opisz rodzaje robotów kroczących biorąc pod 

uwagę rodzaj stabilności i liczbę nóg. 

29 Na czy polega problem nawigacji robotów mobilnych? 

30 
Wymień globalne metody planowania ruchu robotów 

mobilnych i dokładniej opisz jedną z nich. 

Termodynamika 

techniczna  

31 Model gazu doskonałego - empiryczne prawa gazowe 

32 
Przedstawić podstawowe ogniwa w łańcuchu konwersji form 

energii - ogólne pojęcie sprawności. 

33 
I Zasada Termodynamiki - dla układów zamkniętych i 

otwartych. 

34 Poznane metody pomiaru ciśnienia i temperatury. 

35 
Termodynamiczne podstawy funkcjonowania urządzeń 

cyklicznego działania (silnik cieplny, pompa ciepła). 

Technik wytwarzania 

sterowane numerycznie 

36 
Charakterystyka obróbki strugą wodno-ścierną – zasada 

obróbki, metody wytwarzania strugi wodno-ściernej. 

37 
Obróbka elektrochemiczna: zasada obróbki, wady i zalety 

obróbki elektrochemicznej. 

38 
Obróbka elektroerozyjna – zasada obróbki, metody obróbki, 

zastosowanie obróbki elektroerozyjnej. 

39 Metody cięcia laserowego. 

40 
Obróbka skrawaniem na sucho i z ograniczonym  

smarowaniem. 

Przetwarzanie sygnałów i 

obrazów 

41 
Wyjaśnij pojęcie sygnał. Wymień podstawowe parametry 

sygnałów. Dokonaj klasyfikacji sygnałów. 

42 
Scharakteryzuj filtry SOI i NOI. Wymień i scharakteryzuj 

podstawowe parametry filtrów? 

43 
Wyjaśnij terminy: przetwarzanie, analiza i rozpoznawanie 

obrazu? 

44 
Na czym polegają i do czego służą przekształcenia 

morfologiczne ? Wymień podstawowe i je scharakteryzuj? 

45 Omów zagadnienie filtracji obrazów? 

Eksploatacja maszyn 

46 Rodzaje tarcia w układach tribologicznych. 

47 Rodzaje procesów zużywania elementów maszyn. 

48 Rodzaje materiałów smarowych w eksploatacji maszyn 

49 
Podstawowe właściwości fizykochemiczne materiałów 

smarowych. 

50 Ocena niezawodności maszyn i ich elementów. 

Komputerowo 

wspomagane 

51 Wymień i scharakteryzuj podstawowe modele 3D CAD. 

52 Omów ideę modelowania hybrydowego w systemach CAD. 
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projektowanie 53 Omów ideę parametryczności w systemach CAD. 

54 
Omów zasadę doboru operacji bazowej podczas projektowania 

części w systemach CAD. 

55 Omów ideę i zastosowania inżynierii odwrotnej. 

Napędy elektryczne i 

płynowe 

56 
Wymień i sklasyfikuj podstawowe elementy układów napędu i 

sterowania pneumatycznego. 

57 

Wymień rodzaje elementów wykonawczych (napędowych) 

przetwarzające energię sprężonego powietrza na energię 

mechaniczną.  

58 

Wymień przykłady zastosowania układów napędu i sterowania 

pneumatycznego w nowoczesnych procesach, urządzeniach, 

konstrukcjach. 

59 Co to jest serwomechanizm i z jakich elementów się składa? 

60 Wymień podstawowe elementy napędu elektrycznego. 

61 Z jakich elementów składa się napęd mechatroniczny? 

62 
Wymień rodzaje napędów i ich siłowników stosowanych w 

systemach mechatronicznych. 

Mechanika płynów 

63 
Przedstaw i omów równanie ciągłości dla płynu nieściśliwego 

na przykładzie kanału o zmiennym przekroju.  

64 
Zastosuj równanie Bernoulliego dla przepływu cieczy lepkiej 

przez kanał pionowy o stałym przekroju. 

65 
Jak się wyznacza i jakie znaczenie posiada liczba Reynoldsa w 

mechanice płynów. 

66 Co to są traty liniowe i jak się je wyznacza. 

67 Do czego służy i jak działa rurka Pitota. 

Metrologia i systemy 

pomiarowe 

68 
Jaką postać ma wynik pomiaru ostateczny? Scharakteryzować 

składowe wyniku. 

69 
Przedstawić budowę, zasadę działania oraz funkcję 

przetwarzania wybranego przetwornika pomiarowego. 

70 Przedstawić strukturę i organizację systemu pomiarowego.  

71 Przedstawić istotę współrzędnościowej techniki pomiarowej.  

72 
Podać reguły orzekania zdolności / niezgodności ze 

specyfikacją. 

Programowanie systemów 

sterowania 

73 
Wymień i krótko scharakteryzuje graficzne języki 

programowania PLC. 

74 
Wymień i krótko scharakteryzuje tekstowe języki 

programowania PLC. 

75 Przedstaw budowę sterownika PLC. 

76 Omów cykle pracy sterownika PLC. 

77 Omów zasadę działania dowolnego timera. 

Inżynieria powierzchni 78 
Wyjaśnij pojęcia: powłoka, warstwa wierzchnia, rdzeń 

materiału. 
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79 
Przedstaw klasyfikację sposobów wytwarzania warstw 

wierzchnich. 

80 
Rodzaje naprężeń w warstwie wierzchniej, klasyfikacja i 

rodzaje metod określających naprężenia. 

81 Przedstaw metody nanoszenia powłok i omów jedną z nich. 

82 
Fizyczne (PVD) i chemiczne (CVD) metody nanoszenia 

powłok, wady, zalety, zastosowanie. 

83 
Wyjaśnij na czym polega metoda cynkowania ogniowego. 

Podaj przykłady zastosowania metody. 

Projektowanie urządzeń 

wykonawczych robotów  

84 
Wymień i scharakteryzuj trzy podstawowe rodzaje urządzeń 

wykonawczych robotów. 

85 Omów zadania elementarne wykonywane przez chwytaki. 

86 
Wymień i scharakteryzuj zespoły funkcjonalne chwytaków 

mechanicznych. 

87 
Wymień podstawowe parametry użytkowe chwytaków 

mechanicznych. 

88 

Wymień rodzaje i podaj przykłady efektorów 

technologicznych (narzędzi), uwzględniając sposób ich 

zamocowania na robotach. 

Systemy Cax 

89 
Omówić sposoby modelowania geometrycznego w systemach 

CAD?  

90 Modelowanie sekwencyjne, a współbieżne – wady i zalety? 

91 
Omówić istotę technologii addytywnej wykonywania 

prototypów?  

92 
Omówić znaczenie neutralnych formatów plików i ich rolę w 

systemach CAx?  

93 Na czym polega dyskretyzacja obiektu geometrycznego. 

Mechanika techniczna I 

94 Wymienić i scharakteryzować prawa mechaniki Newtona. 

95 Warunki równowagi układu sił. 

96 Tarcie statyczne i toczne. Pojęcie współczynnika tarcia. 

97 Środek ciężkości bryły. 

98 
Pojęcie równania ruchu, prędkości i przyspieszenia punktu 

materialnego. 

99 Zadania proste i odwrotne dynamiki punktu. 

100 Drgania swobodne punktu materialnego. Rezonans. 

101 Scharakteryzować pojęcia pędu, krętu, pracy i mocy. 

102 Zasada zachowania energii mechanicznej. 

103 Siły bezwładności i zasada d'Alamberta. 

Mechanika techniczna II 

104 

Prawo Hooke’a dla prostego rozciągania (ściskania). Definicja 

naprężenia i odkształcenia. Wyznaczanie dopuszczalnych 

obciążeń oraz minimalnych wymiarów przekroju przy 

wykorzystaniu warunku wytrzymałościowego i warunku 

sztywności. 

105 

Geometryczne momenty bezwładności figur płaskich. 

Twierdzenie Steinera dla momentów bezwładności względem 

osi oraz dewiacyjnych. Główne momenty bezwładności oraz 

ich kierunki. 
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106 

Swobodne skręcanie prętów o przekrojach kołowo 

symetrycznych. Wyznaczanie maksymalnych naprężeń oraz 

kątów skręcenia. Formułowanie warunków 

wytrzymałościowych i warunków sztywności. 

107 

Proste zginanie prętów pryzmatycznych. Warstwa obojętna. 

Maksymalne naprężenia normalne i styczne. Formułowanie 

warunków wytrzymałościowych. Linia ugięcia belki. 

108 

Hipotezy wytężeniowe stosowane dla materiałów sprężysto-

plastycznych. Naprężenia zredukowane oraz warunki 

wytrzymałościowe. 

Podstawy elektrotechniki i 

elektroniki 

109 
Podać różnice pomiędzy elektrycznym prądem stałym a 

prądem przemiennym (sinusoidalnie zmiennym). 

110 
Co to jest moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu 

zmiennego?  

111 
Omówić prawo Ohma dla gałęzi szeregowej R, L, C zasilanej 

napięciem sinusoidalnie zmiennym. 

112 
Omówić budowę i zasadę działania urządzenia elektrycznego 

(silnik elektryczny, transformator, prądnica) 

113 
Omówić zasadę działania urządzenia elektronicznego (dioda 

półprzewodnikowa, tranzystor, wzmacniacz operacyjny) 

114 
Omówić metody regulacji prędkości silnika obcowzbudnego 

prądu stałego – zasady regulacji, charakterystyki mechaniczne. 

115 
Omówić metody regulacji prędkości silnika indukcyjnego – 

zasady regulacji, charakterystyki mechaniczne. 

Systemy mechatroniczne 

pojazdów 

116 
Czujniki w pojazdach samochodowych. Klasyfikacja, stopnie 

integracji, budowa i zasada działania. 

117 Budowa i działanie automatycznej skrzyni biegów. 

118 Budowa i działanie systemu ESP. 

119 
Budowa i działanie elektrycznego wspomagania układu 

kierowniczego. 

120 Algorytmy sterowania pracą silnika o zapłonie iskrowym. 

Podstawy konstrukcji 

maszyn I 

121 
Wymień i scharakteryzuj szczególne i ogólne zasady 

konstrukcji. 

122 Podstawowe wielkości opisujące naprężenia zmienne. 

123 
Rodzaje połączeń występujących w konstrukcjach 

mechanicznych.  

124 Praca śrub luźnych i pasowanych, podobieństwa i różnice.  

125 Wyjaśnić pojęcia: wał, oś, wał o równej wytrzymałości.  

Podstawy konstrukcji 

maszyn II 

126 
Nośność, trwałość łożysk, obciążenie zastępcze, wyjaśnić 

pojęcia na przykładzie łożysk tocznych.  

127 Wyjaśnić pojęcie sprzęgła; przeznaczenie i podział sprzęgieł 

128 Wyjaśnić pojęcie: przekładnia, podział przekładni 

129 Podstawowe parametry koła zębatego.  

130 Przeznaczenie i podział przekładni cięgnowych.  
 


