
Lp. Nazwa przedmiotu Pytania na egzamin dyplomowy

1 Grafika inżynierska I

1. Rodzaje rysunków technicznych. 

2. Rzutowanie prostokątne i rodzaje rzutów. 

3. Zasady wymiarowania. 

4. Zasady i zapis tolerancji wymiarów liniowych. 

5. Typy, zasady i zapis pasowań.

2 Podstawy informatyki

1. Wymienić poszczególne generacje komputerów i podać różnicę między nimi.  

2. Narysować schematycznie budowę procesora (CPU) oraz opisać jego pracę. 

3. Narysować schematycznie i opisać komunikację dowolnych urządzeń (dysk, drukarka, itp.) z jednostką centralną 

(CPU). 

4. Zgodnie ze schematem skonfigurować komputery w sieć lokalną.  

5. Co to jest sztuczna sieć neuronowa (definicja, przykłady zastosowania)? Narysować schematycznie i opisać 

podstawową jednostkę przetwarzającą w sztucznej sieci neuronowej. 

6. Na czym polega test Turinga? 

7. Przedstawić w punktach przebieg procesu translacji programu źródłowego. 

8. Podać definicję algorytmu. 

9. Czym różnią się języki programowania pierwszej, drugiej i trzeciej generacji? 

10. Czym różni się język programowania imperatywny od obiektowego? 

11. Scharakteryzować maszynę Turinga. 

12. Czy tradycyjne  prawo autorskie chroni interesy wytwórców oprogramowania? 

13. Czy tradycyjne prawo patentowe chroni interesy wytwórców oprogramowania? 

14. Podaj definicję Internetu. 

15. Scharakteryzować język SQL. 

16. Czym zajmuje się dziedzina inżynierii oprogramowania. 

17. Czym różni się procesor tekstu od edytora tekstu? Wymienić dostępne na rynku procesory tekstu. 

18. Wymień jakie znasz dostępne na rynku oprogramowanie CAD. Krótko scharakteryzuj. 

19. Jakiego rodzaju grafika wykorzystywana jest w programach CAD? Dlaczego?

3 Materiały konstrukcyjne (E) 

1.Struktura materiałów (materia krystaliczna i bezpostaciowa (cechy charakterystyczne), układy krystalograficzne  

(elementy struktury, alotropia, defekty struktury). 

2. Krystalizacja – struktura wlewka, dendryty, segregacja strefowa. 

3. Układy fazowe stopów metali – charakterystyczne linie i punkty. 

4. Składniki  fazowe i strukturalne stopów żelaza – klasyfikacja i charakterystyka . 

5. Techniczne stopy żelaza (Stale (podział i charakterystyka) Żeliwa (podział i charakterystyka). 

6. Stopy miedzi i glinu – klasyfikacja, przykłady.

7. Zabiegi obróbki cieplnej i cieplno- chemicznej - podział  i charakterystyka ogólna zabiegów. 

8. Szkło i ceramika – podział, charakterystyka. 

9. Materiały polimerowe- podział, właściwości, zastosowanie. 

10. Kompozyty – podział, charakterystyka ogólna. 

11. Materiały o specjalnych właściwościach a) Elektryczne (przewodniki, izolatory, półprzewodniki, nadprzewodniki) 

b) Materiały magnetyczne (pętla histerezy, ferro- para- diamagnetyki, magnesy twarde i miękkie).

12. Wybrane materiały eksploatacyjne a) Żaroodporne, żarowytrzymałe b) Odporne na korozję c) Materiały cierne i 

tarciowe d) Płyny eksploatacyjne.

13. Współczesne materiały inżynierskie – przegląd (np. nanomateriały, biomimetyczne, biomateriały). 

14. Zasady doboru materiałów konstrukcyjnych.

4 Grafika inżynierska II

1. Oznaczanie chropowatości powierzchni. 

2. Oznaczanie obróbki cieplnej i powłok.  

3. Rysowanie i wymiarowanie połączeń gwintowych.  

4. Rysowanie i oznaczanie połączeń spawanych.  

5. Oznaczanie i opis części składowych na rysunkach złożeniowych.                                 

5
Programowanie 

strukturalne

1. Omówić podstawowe typy danych w języku C. 

2. Wskaźniki w języku C. 

3. Instrukcje sterujące w języku C. 

4. Jednokierunkowa lista w języku C. 

5. Funkcje i lista parametrów w języku C.

6
Sygnały pomiarowe i 

sterujące

1. Wymień podstawowe sygnały pomiarowe i rodzaje sygnałów sterujących.  

2. Wymień i scharakteryzuj czujniki pomiarowe w automatyce. 

3. Wymień i scharakteryzuj sposoby analizy sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości.   

4. Nazwij sygnały w układach automatycznej  regulacji. 

5. Podaj rodzaje  oraz  zasadę  działania  interfejsów  komunikacyjnych.

7
Wytrzymałość materiałów 

(E)

1.  Omówić wykres rozciągania typowych materiałów plastycznych oraz kruchych. Zdefiniować pojęcia: granica 

plastyczności, umowna granicy plastyczności, moduł Young’a, współczynnik Poissona, przewężenie. 

2. Sformułować prawo Hook’a dla prostego rozciągania. Podać wzór na wydłużenie pręta prostego oraz warunek 

wytrzymałości na rozciąganie (ściskanie), określić rozkład naprężeń przy rozciąganiu i ściskaniu. Zdefiniować pojęcia: 

naprężenie dopuszczalne, współczynnik bezpieczeństwa.  

3. Sformułować prawo Hook’a dla skręcania. Podać wzory na kąt skręcenia oraz maksymalne naprężenia przy 

skręcaniu swobodnym pręta o przekroju kołowosymetrycznym. Zdefiniować pojęcie wskaźnika wytrzymałości na 

skręcanie. Określić rozkład naprężeń tnących przy skręcaniu pręta o przekroju kołowosymetrycznym.  

4. Podać klasyfikację rodzajów zginania ze względu na położenie płaszczyzny działania momentu gnącego. Podać 

zależności na naprężenia normalne przy czystym zginaniu pręta prostego i zdefiniować pojęcie wskaźnika 

wytrzymałości na zginanie. Określić rozkład naprężeń normalnych przy czystym zginaniu.

 5. Wymienić znane hipotezy wytężeniowe i scharakteryzować jedną z nich podając interpretację graficzną. Podać 

zależności na określanie naprężeń zredukowanych.

8 Automatyka (E)

1. Sklasyfikuj podstawowe człony automatyki i omów ich właściwości dynamiczne                                                             

2. Wymień i krótko omów modele matematyczne stosowane do opisu elementów i układów automatyki                           

3. Wymień znane kryteria badania stabilności liniowych układów regulacji, krótko omów przykładowe kryterium           

4. Wymień znane rodzaje regulatorów i podaj ich zadania w układach regulacji

5. Omów budowę tablicy Karnough'a i podaj zasady minimalizacji funkcji logicznych z jej wykorzystaniem 

6. Wymień rodzaje połączeń elementów automatyki i podaj zależności na ich wypadkowe transmitancje operatorowe                    
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9 Programowanie obiektowe

1. Wyjaśnij na czym polega przeciążanie operatorów i funkcji oraz jak tworzy się szablony funkcji w języku 

obiektowym

2. Omów budowę i elementy składowe klasy w programowaniu obiektwym, wymień klasyfikatory dostępu do klasy

3. Wyjasnij pojęcia: dziedziczenie, hermetyzacja, polimorfizm

4. Wyjaśnij w jakim celu stosuje się metody i klasy zaprzyjaźnione, jak deklaruje się przyjaciela klasy? 

5. Omów znaczenie dla klasy: konstruktora, konstruktora kopiującego, konstruktora domyślnego  oraz destruktora

10 Techniki wytwarzania

1. Ruch główny i ruch posuwowy w procesie skrawania 

2. Metody wykonywania gwintów 

3. Miejsce technik szybkiego prototypowania w procesie odlewania części maszyn 

4. Omówić wybrane metody kształtowania przyrostowego części maszyn, wskazać ich zalety i ograniczenia 

5. Omówić wybrany proces produkcyjny z zastosowaniem nośników wysokiej energii 

6. Omówić zagadnienie nominalnej i efektywnej prędkości skrawania na przykładzie freza kulistego

11
Układy napędowe w 

mechtronice

1) Co to jest napęd mechatroniczny?  Z jakich elementów składa się napęd mechatroniczny? 

2) Podaj przykłady napędów oraz czujników bionicznych (wzorowanych na przyrodzie)  

3) Wymień rodzaje napędów i ich siłowników stosowanych w systemach mechatronicznych  

4) Co to jest napęd elektryczny? Wymień podstawowe elementy napędu elektrycznego   

5) Co to jest serwomechanizm? Gdzie wykorzystuje się serwomechanizmy? 

12
Kinematyka i dynamika 

maszyn

1. Analiza kinematyczna mechanizmu metodą planów prędkości i przyspieszeń; 

2. Wyprowadzanie równań ruchu układów mechanicznych z wykorzystaniem równań Lagrange,a II rodzaju;  

3. Metody wyznaczania równań ruchu układu nieholonomicznego. 

4. Co to są układy nieholonomiczne. Podaj przykłady układów nieholonomicznych.  

5. Wymień klasy par kinematycznych i podaj zasadę obliczania ruchliwości łańcuchów kinematycznych układów 

płaskich i przestrzennych.

13
Projektowanie 

mechatroniczne

1.Różnica miedzy konwencjonalnym a mechatronicznym podejściem do konstruowania. 

2. Typy urządzeń mechatronicznych bez komunikacji. 

3. Typy urządzeń mechatronicznych z komunikacją. 

4. Techniki wykorzystywane w projektowaniu mechatronicznym. 

5. Cechy projektowania mechatronicznego.

14
Przyrostowe techniki 

wytwarzania (3D)

1. Inżynieria odwrotna – definicja, przebieg procesu inżynierii odwrotnej.

2. Szybkie prototypowanie – ogólne zasady, obszary zastosowania metod szybkiego prototypowania.

3. Podział metod szybkiego prototypowania ze względu na stan lub postać materiałów wyjściowych. 

4. Zasady tworzenia plików STL.

5. Opisać ogólne zasady oraz wymienić wady i zalety jednej z poniższych technik szybkiego prototypowania:

• stereolitografia (stereolitography),

• selektywne scalanie laserowe (selective laser sintering - SLS), 

• wytłoczne osadzanie stopionego materiału (fused deposition modeling - FDM),

• drukowanie przestrzenne  (three dimensional printing - TDP).

15 Wizualizacja procesów

1. Podaj definicje SCADA oraz HMI. 

2. Wymień oraz opisz rodzaje skryptów występujące w środowisku InTouch. 

3. Jaką funkcję pełni Historian serwer.

4. Podaj definicje alarmu oraz zdarzenia.

5. Podział zadań między sterownik PLC, a oprogramowanie wizualizacyjne.

16 Urządzenia mechatroniki

1. Omów sygnały wejściowe i wyjściowe sensorów i aktorów. Podaj kilka przykładów sensorów i aktorów. 

2. Rola mikroprocesora w urządzeniu mechatronicznym.  

3. Zagadnienia bezpieczeństwa w urządzeniach mechatronicznych.  

4. Różnice pomiędzy projektowaniem urządzeń mechatronicznych, a klasycznych mechanicznych.  

5. Omów metodykę projektowania urządzenia mechatronicznego z wykorzystaniem V-modelu. 

17 Optymalizacja konstrukcji

1) Wyjaśnij pojęcie optymalizacji (funkcja celu, ograniczenia). 

2) Omów rolę funkcji celu w zagadnieniach optymalizacji na przykładzie elementów mechatronicznych.  

3) Różnica pomiędzy optymalizacją jedno a wielokyterialną naprzykładzie układów mechatronicznych. 

4) Omów rolę ograczńw odniesieniu do optymalizacji konstrukcji mechatronicznych. 

5) Porównaj i omów podobieństwa i różnice w optymalizacji konstrukcji w odniesieniu do podejścia mechanicznego i 

mechatronicznego.

18

Projektowanie 

komponentów  

mikromaszyn

1. Omówić istotę modelowania parametrycznego w środowisku oprogramowania CAD? 

2. Na czym polega modelowanie konfiguracyjne?  

3. Na czym polega projektowanie z użyciem techniki inżynierii odwrotnej? 

4. Omówić proces projektowania z użyciem techniki szybkiego prototypowania? 

5. Wymienić i scharakteryzować rodzaje modeli 3D?

19
Systemy inteligentne w 

budynkach

1. Wyjaśnij co rozumiesz przez pojęcie inteligentny dom. Wymień układy jakimi można sterować w inteligentnym 

domu.

2. Co rozumiesz pod skrótem BMS, podaj podział i wyjaśnij do czego służą jego podsystemy.

3. Opisz hierarchiczną strukturę systemów sterowania.

4. Opisz ideę okablowania hybrydowego do instalacji inteligentnego domu.

5. Standardy komunikacji w inteligentnych domach.

20
Sterowanie systemami 

mechatronicznymi

1. Opisz proces projektowania układu sterowania.

2. Omów znane Ci architektury układów sterowania systemami mechatronicznymi.

3. Omów proces doboru rodzaju regulatora do danego obiektu sterowania i postawionych wymagań jakościowych.

4. Omów rolę filtru przeciwnasyceniowego w regulatorze PID.

5. Omów rodzaje i metody realizacji funkcji anty-windup.

1.  Wymień i sklasyfikuj podstawowe elementy układów napędu i sterowania pneumatycznego.

2.  Wymień rodzaje elementów wykonawczych (napędowych) przetwarzające energię sprężonego powietrza na 

energię mechaniczną.

3.  Wymień przykłady zastosowania układów napędu i sterowania pneumatycznego w nowoczesnych procesach, 

urządzeniach, konstrukcjach.

4.  Co to jest serwomechanizm i z jakich elementów się składa?

5.  Wymień podstawowe elementy napędu elektrycznego.

6.  Z jakich elementów składa się napęd mechatroniczny?

7.  Wymień rodzaje napędów i ich siłowników stosowanych w systemach mechatronicznych.

1.Przedstaw i omów równanie ciągłości dla płynu nieściśliwego na przykładzie kanału o zmiennym przekroju.

2.Zastosuj równanie Bernoulliego dla przepływu cieczy lepkiej przez kanał pionowy o stałym przekroju.

3.Jak się wyznacza i jakie znaczenie posiada liczba Reynoldsa w mechanice płynów.

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

5.Do czego służy i jak działa rurka Pitota.

Napędy elektryczne i 

płynowe
21

Mechanika płynów22



1.Jaką postać ma wynik pomiaru ostateczny? Scharakteryzować składowe wyniku.

2.Przedstawić budowę, zasadę działania oraz funkcję przetwarzania wybranego przetwornika pomiarowego.

3.Przedstawić strukturę i organizację systemu pomiarowego.

4.Przedstawić istotę współrzędnościowej techniki pomiarowej.

5.Podać reguły orzekania zdolności / niezgodności ze specyfikacją.

1.  Wymienić i scharakteryzować prawa mechaniki Newtona.

2.  Warunki równowagi układu sił.

3.  Tarcie statyczne i toczne. Pojęcie współczynnika tarcia.

4.  Środek ciężkości bryły.

5.  Pojęcie równania ruchu, prędkości i przyspieszenia punktu materialnego.

6.  Zadania proste i odwrotne dynamiki punktu.

7.  Drgania swobodne punktu materialnego. Rezonans.

8.  Scharakteryzować pojęcia pędu, krętu, pracy i mocy.

9.  Zasada zachowania energii mechanicznej.

10. Siły bezwładności i zasada d'Alamberta.

1.  Podać różnice pomiędzy elektrycznym prądem stałym a prądem przemiennym (sinusoidalnie zmiennym).

2.  Co to jest moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego?

3.  Omówić prawo Ohma dla gałęzi szeregowej R, L, C zasilanej napięciem sinusoidalnie zmiennym.

4.  Omówić budowę i zasadę działania urządzenia elektrycznego (silnik elektryczny, transformator, prądnica)

5.  Omówić zasadę działania urządzenia elektronicznego (dioda półprzewodnikowa, tranzystor, wzmacniacz 

operacyjny)

6.  Omówić metody regulacji prędkości silnika obcowzbudnego prądu stałego – zasady regulacji, charakterystyki 

mechaniczne.

7.  Omówić metody regulacji prędkości silnika indukcyjnego – zasady regulacji, charakterystyki mechaniczne.

1.  Wymień i scharakteryzuj szczególne i ogólne zasady konstrukcji.

2.  Podstawowe wielkości opisujące naprężenia zmienne.

3.  Rodzaje połączeń występujących w konstrukcjach mechanicznych.

4.  Praca śrub luźnych i pasowanych, podobieństwa i różnice.

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

6.  Nośność, trwałość łożysk, obciążenie zastępcze, wyjaśnić pojęcia na przykładzie łożysk tocznych.

7.  Wyjaśnić pojęcie sprzęgła; przeznaczenie i podział sprzęgieł

8.  Wyjaśnić pojęcie: przekładnia, podział przekładni

9.  Podstawowe parametry koła zębatego.

10.  Przeznaczenie i podział przekładni cięgnowych.
1.  Wymień i krótko scharakteryzuje graficzne języki programowania PLC.

2.  Wymień i krótko scharakteryzuje tekstowe języki programowania PLC.

3.  Przedstaw budowę sterownika PLC.

4.  Omów cykle pracy sterownika PLC.

5.  Omów zasadę działania dowolnego timera.

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

2.  Zdefiniuj IIoT, podaj korzyści z zastosowania IIoT w automatyce przemysłowej.

3.  Rozwiń skróty i opisz technologie nowoczesnego przemysłu: ERP, MPS, MRP, MES.

4.  Na czym polega elastyczność i podatność procesu na automatyzację? Podaj przykłady.

1.  Wymień i scharakteryzuj podstawowe modele 3D CAD.

2.  Omów ideę modelowania hybrydowego w systemach CAD.

3.  Omów ideę parametryczności w systemach CAD.

4.  Omów zasadę doboru operacji bazowej podczas projektowania części w systemach CAD.

5.  Omów ideę i zastosowania inżynierii odwrotnej.

1.  Co to jest robotyzacja i co przemawia za jej stosowaniem?

2.  Podaj zalety i wady systemu robotycznego z robotem autonomicznym.

3.  Porównaj system robotyczny asynchroniczny z synchronicznym.

4.  Scharakteryzuj systemy bezpieczeństwa stosowane w procesach zrobotyzowanych.

5.  Wymień i krótko opisz rodzaje podajników materiału stosowane w zrobotyzowanych systemach.

1.  Wymień i krótko opisz elementy typowego mikrokontrolera.

2.  Przedstaw organizację pamięci danych w wybranym przez siebie mikrokontrolerze.

3.  Opisz układ przerwań w wybranym przez siebie mikrokontrolerze.

4.  Wymień i przedstaw metody przetwarzania A/C.

5.  Opisz wybrany protokół transmisji szeregowej stosowany w mikrokontrolerach.

1.  Omówić sposoby modelowania geometrycznego w systemach CAD?

2.  Modelowanie sekwencyjne, a współbieżne – wady i zalety?

3.  Omówić istotę technologii addytywnej wykonywania prototypów?

4.  Omówić znaczenie neutralnych formatów plików i ich rolę w systemach CAx?

5.  Na czym polega dyskretyzacja obiektu geometrycznego.

1.  Co to jest robot mobilny i jakie są rekomendacje przy ich tworzeniu?

2.  Porównaj kołowe i gąsienicowe układy jezdne.

3.  Sklasyfikuj i opisz rodzaje robotów kroczących biorąc pod uwagę rodzaj stabilności i liczbę nóg.

4.  Na czy polega problem nawigacji robotów mobilnych?

5.  Wymień globalne metody planowania ruchu robotów mobilnych i dokładniej opisz jedną z nich.

Metrologia i systemy 
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