
 

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki  

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego dla studentów I stopnia 

na kierunku LOGISTYKA 

obowiązują od roku akademickiego 2020/2021 

 

 A. Pytania z przedmiotów kierunkowych – wspólne dla wszystkich specjalności 

 1. Na czym polega koncepcja zarządzania procesami? 

 2. Co to jest BPMN i do czego służy?  

 3. Wymień systemy zarządzania środowiskiem. Na czym polega Emas? 

 4. Czym zajmuje się ekologistyka?  

 5. Wyjaśnij znaczenie logistycznej obsługi klienta w budowaniu pozycji rynkowej 

przedsiębiorstwa. 

 6. Na czym polega strategia ECR? 

 7. Czym jest opłata produktowa i jak się ją oblicza? 

 8. Wyjaśnij pojęcie kanału dystrybucji. Podaj wady i zalety bezpośrednich i pośrednich kanałów 

dystrybucji. 

 9. Co to jest katalog odpadów i jakie ma zastosowanie w obszarze zadań ekologistyki? 

 10. Wyjaśnij pojęcie procesu i systemu logistycznego.  

 11. Istota logistyki i zakresy systemów logistycznych (makro, meta i mikrologistycznych). 

 12. Jakie wyróżniamy składniki systemu logistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego? 

 13. Wymień cele i zadania logistyki produkcji. 

 14. Rodzaje produktów i sposoby produkcji (od produkcji na zapas do produkcji na zamówienie- 

cechy, wady i zalety sposobów produkcji) 

 15. Formy organizacji produkcji (struktury technologiczne, przedmiotowe) – cechy, wady i zalety 

 16. Cechy charakterystyczne typów produkcji (jednostkowej, seryjnej, masowej) 

 17. Parametry planistyczne (seria, partia, rytm, cykl, zapasy) – istota, zastosowanie oraz wzajemne 

zależności 

 18. Czynniki wpływające na długość cykli: technologicznego i produkcyjnego i sposoby redukcji 

cyklu. 

 19. Rola i rodzaje zapasów w systemie produkcyjnym. 

 20. Wymienić i opisać metody planowania i sterowania produkcją. 

 21. Pojęcie i rodzaje strat w przedsiębiorstwie. 

 22. Wymienić nowoczesne metody zarządzania i opisz jedną z nich. 

 23. Pojęcie i rodzaje metod badań naukowych. 

 24. Wymienić i opisać etapy procesu badawczego. 

 25. Narzędzia badawcze, dobór próby badawczej. 

 26. Wymienić i opisać instrumenty marketingowe. 

 27. Podać różnice między mikrootoczeniem a makrootoczeniem przedsiębiorstwa. 

 28. Podać i opisać funkcje zarządzania. 

 29. Różnica między kierowaniem a zarządzaniem 

 30. Na czym polega segmentacja rynku? 

 31. Etapy w procesie zarządzania marketingowego. 

 32. Pojęcie, rodzaje, cechy, właściwości usług. 

 33. Elementy marketingu – mix. 

 34. Istota strategii marketingowej. 

 35. Wymienić i opisać źródła informacji marketingowej. 

 36. Rodzaje usług logistycznych. 

 37. Podaj podział systemów logistycznych według kryterium instytucjonalnego, fazowego i 

funkcjonalnego. 

 38. Wyjaśnij i podaj przykład podejścia systemowego w logistyce. 

 39. Znaczenie logistyki zaopatrzenia w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. 

 40. Model ekonomicznej wielkości dostawy. 



 

 

 41. Wyjaśnić pojęcia zaopatrzenia niezależne i zależnego. 

 42. Sposoby i techniki oceny dostawców. 

 43. Klasyfikacja zapasów metodą ABC/XYZ- na czym polega, rekomendacje w zakresie metod i 

reguł zarządzania zapasami w zależności od wyników tej klasyfikacji. 

 44. Zakres pojęciowy eurologistyki. 

 45. Regulacje Incoterms. 

 46. Podaj europejskie stawki transportowe. 

 47. Wskaż formy organizacyjne eurologistyki. 

 48. Podział transportu w ujęciu gałęziowym 

 49. Wymień systemy giełdowe w branży transportowej. 

 50. Opisz infrastrukturę transportu drogowego. 

 51. Opisz pojęcia: transport intermodalny, multimodalny, kombinowany. 

 52. Wymień podział centrów logistycznych ze względu na zasięg oraz pełnione funkcje i zadania. 

 53. Czym są sieci logistyczne i jakie czynniki wyznaczają dynamikę ich zmian? 

 54. Co to jest międzynarodowa infrastruktura logistyczna i czym się cechuje? 

 55. Jakie znaczenie ma logistyka międzynarodowa dla internacjonalizacji przedsiębiorstw? 

 56. Co to jest System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR? 

 57. Wymień cechy charakterystyczne tranzytu i wskaż różnice między tranzytem bezpośrednim a 

pośrednim? 

 58. Co to jest 4PL (Fourth Party Logistics)? 

 59. Wymień i omów 5 praw transportowych wg Emila Saxa. 

 60. Co to jest cena i dlaczego jest determinantą popytu i podaży? 

 61. Co to jest elastyczność cenowa popytu? Wymień trzy główne typy popytu. 

 62. Co to jest cena rynkowa, cena umowna, cena taryfowa? - omów. 

 63. Co to są taryfy przewozowe? 

 64. Co to są koszty zmienne? 

 65. Omów pięć kroków usprawniania procesu produkcyjnego opartego na teorii ograniczeń. 

 66. Scharakteryzuj wybrane współczesne metody optymalizacyjne. 

 67. Omów istotę badań operacyjnych. 

 68. Omówić metody: zagadnienie transportowe i teoria zapasów. 

 69. Scharakteryzuj procesy i operacje magazynowe. 

 70. Omów istotę metody mnożników Lagrange'a. 

 71. Omówić specyfikę ogólnej teorii systemów  

 72. Omów zagadnienie zrównoważonego rozwoju transportu w UE. 

 73. Wyjaśnij zagadnienia: karnet TIR, konwencja ATP, umowa ADR. 

 74. Dla transportu drogowego omów: kategorie środków transportu, kategorie praw jazdy oraz 

klasy dróg. 

 75. Wyjaśnij zagadnienia maksymalnych dopuszczalnych wartości wymiarów dla: środków 

transportu drogowego oraz skrajni drogowej. 

 76. Wyjaśnij, kiedy mamy do czynienia z transportem nienormatywnym? Definicja ładunku 

nienormatywnego. 

 77. Opisz systemy biernego i czynnego bezpieczeństwa w transporcie. 

 78. Opisz materiały eksploatacyjne w pojazdach samochodowych. 

 

 B. Pytania z przedmiotów specjalnościowych dla poszczególnych specjalności 

 B.A. Systemy inżynieryjne w logistyce 

 1. Pojecie transportu, przedmiot transportu, cechy i własności transportu. 

 2. Wyjaśnij proces transportowy i proces przewozowy. 

 3. Wymień i scharakteryzuj różne systemy pomiarowe. 

 4. Scharakteryzuj branżę KEP - usługi kurierskie, ekspresowe i pocztowe. 

 5. Wyjaśnij zjawisko outsourcingu usług logistycznych. 



 

 

 6. Wymień i opisz podstawowe rodzaje restrukturyzacji. 

 7. Wyjaśnij budowę i działania układu RFID. 

 8. Wymień i opisz rodzaje automatycznej identyfikacji w łańcuchach dostaw. 

 9. Wyjaśnij pojęcie logistyki miejskiej. 

 10. Wymień i wyjaśnij koncepcje logistyki miejskiej. 

 

 B.B. Informatyczne systemy wspomagania procesów logistycznych 

 1. Wyjaśnij działanie systemu klasy WMS 

 2. Wyjaśnij działanie systemu klasy CRP 

 3. Wyjaśnij działanie systemu klasy ERP 

 4. Wyjaśnij działanie systemu klasy SCM 

 5. Omów funkcjonalność systemów klasy CRM. 

 6. Wymień i wyjaśnij satelitarne systemy lokalizacji i monitorowania pojazdów. 

 7. Jaka jest rola zautomatyzowanych centrów logistycznych i jakie przynosi korzyści? 

 8. Wyjaśnij pojęcie telematyki i na czym polega system ITS? 

 9. Wymień systemy telematyczne wykorzystywane do zarządzania ruchem drogowym. 

 10. Omów systemy pobierania opłat: autostradowych, na drogach szybkiego ruchu oraz miejskich. 

 

 B.C. Inżynieria bezpieczeństwa w logistyce, produkcji i usługach 

 1. Wymień sposoby oceny ryzyka. 

 2. Omów czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia człowieka. 

 3. Wymień sposoby wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania ludności. 

 4. Omów wpływ hałasu na organizm człowieka. 

 5. Omów podstawowe źródła emisji zanieczyszczeń przemysłowych. 

 6. Wyjaśnij pojęcie informacji niejawnej i wskaż sposoby jej ochrony. 

 7. Wyjaśnij na czym polega audyt systemu bezpieczeństwa informacji. 

 8. Wymień zasady eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. 

 9. Omów bezpieczeństwo człowieka w systemie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych 

istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa produkcji i środowiska. 

 10. Wymień metody diagnozowania stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych i ich 

elementów 
 


