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Zagadnienia ogólne: 
 

1. Zdefiniuj wypadek przy pracy, podaj przykłady wypadków ciężkich i zbiorowych. 

2. Zdefiniuj chorobę zawodową i podaj przykłady. 

3. Podaj cechy charakterystyczne stanów nadzwyczajnych i podaj przykłady stanów 

nadzwyczajnych, które miały miejsce w Polsce i na świecie. 

4. Zdefiniuj cykl kryzysowy i opisz fazy zarządzania kryzysowego. 

5. Wymień i opisz zewnętrzne oraz wewnętrzne czynniki warunkujące funkcjonowanie 

systemów bezpieczeństwa w Polsce. 

6. Co to są poliolefiny – wymień trzy z nich. 

7. Wymień właściwości ciał stałych, od czego one zależą i jaki wpływ na nie mają warunki 

otoczenia? 

8. Wymień i krótko scharakteryzuj znane Ci materiały inżynierskie i podaj przykłady ich 

zastosowania. 

9. Omów znane Ci stopy żelaza i podaj przykłady zastosowania. 

10. Omów tworzywa sztuczne i podaj przykłady zastosowania. 

11. Podaj wady i zalety przemysłowych metod polimeryzacji. 

12. Zdefiniuj wymogi BAT (best avaible technics) dla maszyn, urządzeń i linii 

technologicznych? 

13. Jakie znasz metody przetwórstwa tworzyw sztucznych? 

14. Czym jest oznakowanie CE, gdzie się je stosuje, podaj wady, zalety, obowiązki i kary 

wynikające z jego stosowania. 

15.  Scharakteryzuj (opisz szczegółowo) wybraną przez siebie procedurę oceny zgodności 

(dot. dyrektywy maszynowej 2006/42/WE). Zdefiniuj warunki, którymi jest 

zdeterminowany jej wybór oraz wymagania, które w jej zakresie należy spełnić (tj. pełen 

zakres wyznaczników z uwzględnieniem – opisem – istotnych informacji). Określ 

celowość stosowania systemu oceny zgodności. 

16. Definicja eksploatacji i podstawowy jej podział wraz z przykładami (działania w procesie 

eksploatacji maszyn). 

17. Istota wymagań eksploatacyjnych (dot. maszyn) i podstawowy podział z przykładami. 

18. Zdefiniuj istotę podstawowych założeń diagnostyki technicznej. Scharakteryzuj 

możliwości diagnozowania procesów występujących w maszynie (na jakiej podstawie 

można dokonać oceny stanu technicznego)? 

19. W aspekcie fizykochemicznych podstaw eksploatacji maszyn dokonaj klasyfikacji 

podstawowych grup zużycia oraz przypisz do nich odpowiednie rodzaje degradacji 

eksploatacyjnej. Zdefiniuj poszczególne procesy i zjawiska określające mechanizmy 

zużywania wraz z czynnikami determinującymi. 

20. Podaj definicje i przykłady zastosowania systemów CAx. 

21. Uzasadnij celowość stosowania obliczeń metodą elementów skończonych (MES). 

22. Na czym polega optymalnie zarządzanie dokumentacją projektową?. 



23. Wymień zalety projektowania bryłowego 3D na podstawie wybranego programu CAD.  

24. Wymień możliwości funkcjonalne programów typu CAM.  

25. Podaj klasyfikację substancji chemicznych niebezpiecznych i opisz ich działanie na 

organizm. 

26. Zdefiniuj wchłanianie, metabolizm i wydalanie ksenobiotyków. 

27. Zdefiniuj następujące rodzaje dawek: dawka nieskuteczna, dawka progowa, dawka 

śmiertelna medialna i dawka śmiertelna bezwzględna. 

28. Zatrucia substancjami toksycznymi – omów rodzaje zatruć: zatrucia ostre, podostre i 

przewlekłe. 

29. Omów łączne działanie substancji toksycznych – synergistyczne, antagonistyczne, 

addytywne i niezależne. 

30. Co to są tworzywa sztuczne? Omów zastosowanie tworzyw sztucznych w oparciu o ich 

właściwości. 

31. Wyjaśnij pojęcia: mer, oligomer, polimer, homopolimer, kopolimer 

32. Jakie dodatki są stosowane w tworzywach sztucznych i w jakim celu się je stosuje? 

33. Scharakteryzuj polimery biodegradowalne. 

34. Omów budowę atomu na podstawie położenia danego pierwiastka w układzie 

okresowym. O czym informuje liczba atomowa i liczba masowa? Na jakie właściwości 

wskazuje numer grupy i numer okresu? 

35. Omów rodzaje izomerii występujących w związkach organicznych. Podaj przykłady. 

36. Scharakteryzuj wiązania chemiczne. Jak powstają wiązania kowalencyjne, jonowe i 

koordynacyjne? 

37. Omów najważniejsze grupy związków organicznych. 

38. Zdefiniuj sole, omów ich właściwości fizyko-chemiczne oraz podaj przykłady 

zastosowania wybranych soli. 

39. Zdefiniuj tlenki, omów ich właściwości fizyko-chemiczne oraz podaj przykłady 

zastosowania wybranych tlenków. 

40. Zdefiniuj wodorotlenki, omów ich właściwości fizyko-chemiczne oraz podaj przykłady 

zastosowania wybranych wodorotlenków. 

41. Zdefiniuj kwasy, omów ich właściwości fizyko-chemiczne oraz podaj przykłady 

zastosowania wybranych kwasów. 

42. Omów i pokaż zasady wymiarowania przedmiotów na rysunku. 

43. Zdefiniuj rysunek wykonawczy i złożeniowy, podaj prosty przykład obu rodzajów 

rysunków na wybranych częściach maszyn. 

44. Definicja stanu wojennego, klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego (podaj przykłady). 

45. Zasady projektowania i organizacji stanowiska pracy. 

46. Opisz metody obróbki skrawaniem. 

47. Obrabiarki skrawające – podział i krótka charakterystyka. 

48. Wymień materiały konstrukcyjne, podział, własności i zastosowanie. 

49. Frezowanie i toczenie - zasady realizacji procesu, dobór warunków, dobór narzędzi 

50. Wymienić i opisać metody spawania stali i metali 

51. Scharakteryzować materiały stosowane na narzędzia. 

 

  



Zagadnienia dla specjalności: Techniczne systemy zabezpieczeń 

1. Prognozowanie zagrożeń za pomocą anomalii klimatycznych. 

2. Powódź - scharakteryzuj strefy zagrożenia powodziowego. 

3. Scharakteryzuj zagrożenia: chemiczne, radiacyjne i sanitarno-epidemiologiczne, podaj 

przykłady. 

4. Wymień klasyfikacje metod oceny ryzyka i opisz jedną z nich. 

5. Wyjaśnij różnicę pomiędzy ryzykiem a niepewnością. 

6. Co to jest ryzyko zawodowe oraz opisz etapy ryzyka zawodowego. Scharakteryzuj cykl 

Deminga. 

7. Na czym polega idea zrównoważonego rozwoju? 

8. Jaką dokumentację związaną z BHP musi prowadzić pracodawca? 

9. Huragany i trąby powietrzne w Polsce – charakterystyka i przykłady. 

10. Wymień i omów fazy rozwoju pożaru. 

11. Wymień i omów techniczne środki ochrony przed powodzią. 

12. Charakterystyka obróbki skrawaniem, na czym polega, wymień przykłady. 

13. Charakterystyka obróbki plastycznej, na czym polega, wymień przykłady. 

14. Charakterystyka materiałów konstrukcyjnych ze względu na podział, własności i 

zastosowanie. 

15. Charakterystyka procesu wytwarzania stopów metali, podaj przykłady zastosowania. 

16. Charakterystyka i przykłady procesów cięcia, łączenia i spajania. 

17. Podaj przykłady i omów programy komputerowe do wspomagania procesów 

technologicznych. 

18. Podaj główne cele BHP i podstawowe przepisy dotyczące BHP. 

19. Omów znaczenie bezpieczeństwa pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

20. Na czym polega kontrola systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? 

21. Wymień obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

22. Na czym polega postępowanie powypadkowe? 

23. Scharakteryzuj i wymień środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. 

24. Omów przyczyny występowania i skutki chorób zawodowych. 

25. Na czym polega i jaki jest sens certyfikowania wyrobów, maszyn i urządzeń pod kątem 

wymogów bezpieczeństwa? 

26. Na czym polega weryfikacja antropometryczna obszaru pracy? 

27. Jakie są zalety i/lub wady projektowania ergonomicznego? 

28. Elementy teorii pożarów – omów klasyfikację pożarów. 

29. Wyjaśnij i scharakteryzuj czynniki uciążliwe (podaj przykłady). 

 

  



Zagadnienia ze specjalności: Kultura i higiena pracy 
1. Zdefiniuj fizjologię pracy oraz scharakteryzuj pracę dynamiczną, fizyczną i umysłową. 

2. Zdefiniuj zmęczenie organizmu, wymień przykłady objawów zmęczenia obiektywnego i 

subiektywnego. 

3. Omów metody określania wydatku energetycznego. 

4. Omów czynniki niebezpieczne (podaj przykłady). 

5. Przedstaw różnice pomiędzy ergonomią korekcyjną, a ergonomią koncepcyjną. 

6. Omów metodę chronometrażowo - tabelaryczną wydatku energetycznego. 

7. Co to jest wypadek masowy? Czym się różni od wypadku mnogiego? Podaj przykłady. 

8. Na czym polega prawna ochrona ratowników? Podaj przykłady. 

9. Podaj metody przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii. 

10. Omów hierarchię potrzeb wg Maslowa. 

11. Omów najważniejsze siły ratownicze w Polsce. 

12. Wymień wielkości antropometryczne i do czego są one wykorzystywane? 

13. Na czym polega weryfikacja antropometryczna obszaru pracy? 

14. Na czym polega postępowanie powypadkowe. 

15. Omów czynniki szkodliwe i uciążliwe – charakterystyka i przykłady. 

16. Wymień prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. 

17. Identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesach pracy oraz metody ich 

likwidacji lub ograniczeń. 

18. Na czym polega organizacja stanowiska pracy i ochrona pracownika na stanowisku pracy. 

19. Co to są techniczne aspekty bezpieczeństwa pracy, wymień i omów kilka przykładów. 

20. Na czym polega dozór techniczny i które urządzenia techniczne podlegają dozorowi 

technicznemu (UDT). 

21. Na czym polega ochrona przeciwpożarowa obiektów i stanowisk pracy, podaj przykłady. 

22. Hałas na stanowisku pracy - metody i środki ochrony przed hałasem. 

23. Zdefiniuj drgania mechaniczne, wskaż ich źródła oraz podaj metody ich tłumienia. 

24. Na czym polega ocena ilościowa występujących zagrożeń i podaj przykłady zagrożeń 

występujących na wybranym stanowisku pracy. 

25. Omów metody ograniczania zagrożeń na stanowisku pracy. 

26. Na czym polega zapobieganie zagrożeniom na stanowisku pracy i wymienić przykłady. 

27. Podaj metody i przykłady pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych 

występujących na stanowiskach pracy. 

28. Na czym polega ocena parametrów mikroklimatu. 

29. Scharakteryzuj i wymień środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 

 

 


