
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI  

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego 

dla studentów I stopnia na kierunku 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI  

obowiązują od roku akademickiego 2020/2021 
 

1. Pytania z przedmiotów kierunkowych – wspólne dla wszystkich specjalności 
 

1. Scharakteryzuj podstawowe struktury organizacyjne przedsiębiorstw ze wskazaniem na 

różnice między nimi. 

2. Omów podstawowe funkcje zarządzania wraz z przypisanymi im zakresami działań. 

3. Przedstaw charakterystykę stylów kierowania i wyjaśnij różnice pomiędzy menedżerem 

a liderem. 

4. Wyjaśnij pojęcie i rolę kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. 

5. Wskaż cechy planów strategicznych, operacyjnych i taktycznych. 

6. Omów znaczenie oraz funkcjonowanie kont bilansowych i wynikowych. 

7. Wyjaśnij znaczenie wartości pieniądza w czasie (PV, FV). 

8. Wymień i omów mierniki efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych. 

9. Scharakteryzuj pojęcie i omów rodzaje amortyzacji. 

10. Przedstaw pojęcie inżynierii produkcji ze wskazaniem na kluczowe obszary wiedzy, które 

obejmuje. 

11. Zdefiniuj system produkcyjny i wyjaśnij znaczenie jego podstawowych elementów. 

12. Wskaż kluczowe różnice w organizacji produkcji MTS i MTO. 

13. Omów ewolucję orientacji gospodarczych w zakresie zarządzania produkcją. 

14. Scharakteryzuj założenia koncepcji Przemysł 4.0 i wskaż rozwiązania technologiczne 

dające możliwość jej urzeczywistnienia. 

15. Omów zasady zarządzania jakością. 

16. Przedstaw modele strukturalne kosztów jakości. 

17. Scharakteryzuj metody zarządzania jakością wykorzystywane w projektowaniu wyrobów 

i procesów. 

18. Scharakteryzuj definicję „wypadek przy pracy” i omów czynności postępowania 

powypadkowego. 

19. Omów główne założenia i wymagania normy ISO 45001 oraz wymień korzyści 

wynikające z jej wdrażania. 

20. Omów istotę integracji w łańcuchu dostaw oraz przedstaw jej kolejne poziomy. 

21. Dokonaj podziału fazowego logistyki wraz z krótką charakterystyką podsystemów. 

22. Zdefiniuj pojęcie zapasów w łańcuchu dostaw i wskaż miejsca ich powstawania. 

23. Omów warunki równowagi płaskiego i przestrzennego układu sił. 

24. Dokonaj charakterystyki tolerancji i pasowań w budowie maszyn. 

25. Omów zasady wymiarowania w rysunku technicznym. 

26. Omów budowę wału i osi ze wskazaniem wzajemnych różnic. 

27. Scharakteryzuj rodzaje przekrojów w rysunku technicznym. 

28. Opisz podstawową strukturę procesów produkcyjnych. 



29. Wymień typy produkcji i omów różnice w ich procesach produkcyjnych. 

30. Dokonaj charakterystyki podstawowych kierunków automatyzacji procesów 

produkcyjnych. 

31. Wyjaśnij pojęcia: manipulator i robot przemysłowy. 

32. Podaj rodzaje niepewności pomiaru i scharakteryzuj metody ich szacowania. 

33. Scharakteryzuj procedury wzorcowania i legalizacji przyrządów pomiarowych. 

34. Wymień i pokrótce omów typy języków programowania. 

35. Dokonaj klasyfikacji systemów informatycznych wspierających produkcję. 

36. Scharakteryzuj systemy komputerowego wspomagania CAx. 

37. Opisz metodykę projektowania procesów technologicznych. 

38. Wymień elementy struktury operacji technologicznej. 

39. Przedstaw właściwości i wymagania stawiane systemom bazodanowym. 

40. Opisz podstawowe typy modeli danych i dokonaj ich charakterystyki. 

 

2. Pytania z przedmiotów specjalnościowych dla poszczególnych specjalności 
 

2a. INŻYNIERIA PROCESÓW I SYSTEMÓW PRZEMYSŁOWYCH 
 

1. Omów metodykę projektowania inżynierskiego. 

2. Przedstaw zagadnienie optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych. 

3. Omów znaczenie systemu przemysłowego w gospodarce o obiegu zamkniętym. 

4. Wymień podstawowe różnice między rysunkami wykonanymi w technice wektorowej 

i rastrowej. 

5. Wyjaśnij znaczenie określenia inżynieria odwrotna. 

6. Omów znaczenie i podstawowe cechy palety (przestrzeni) kolorów CMYK i RGB. 

7. Porównaj projektowanie sekwencyjne i współbieżne w zakresie technicznego 

przygotowania produkcji. 

8. Przedstaw sposoby redukcji czasu przygotowania produkcji w przedsiębiorstwie 

przemysłowym. 

9. Przedstaw istotę i korzyści wdrożenia systemów PLM dla rozwoju nowych wyrobów. 

10. Omów zakres konstrukcyjnego przygotowania produkcji z uwzględnieniem wymaganej 

dokumentacji technicznej. 

11. Scharakteryzuj podstawowe założenia kompleksowego utrzymania ruchu (TPM). 

12. Omów krzywą wannową intensywności uszkodzeń. 

13. Zdefiniuj pojęcie programowania obiektowego. 

14. Omów wybrane makrodefinicje VBA w MS Word. 

15. Wymień i omów cechy komputerowego wspomagania technologii maszyn. 

16. Przedstaw metody opracowania programu technologicznego. 

17. Dokonaj podziału funkcjonalnego sterowań numerycznych w obróbce elementów maszyn. 

18. Wskaż oraz omów kluczowe i pomocnicze procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. 

19. Przedstaw kryteria oceny sprawności i efektywności procesów produkcyjnych oraz 

logistycznych w przedsiębiorstwie. 

20. Wyjaśnij znaczenie i cel wprowadzenia modułów oceny zgodności. 



21. Scharakteryzuj oznakowanie CE, zasady umieszczania go na wyrobach oraz jakich 

produktów dotyczy. 

22. Omów istotę modelowania i symulacji procesów produkcyjnych. 

23. Wymień i omów wybrane metody weryfikacji i walidacji modeli symulacyjnych 

procesów. 

24. Wymień i krótko scharakteryzuj fazy realizacji procesu komercjalizacji. 

25. Przedstaw możliwe źródła finansowania procesu komercjalizacji. 

26. Omów praktyczne aspekty dysponowania prawami własności intelektualnej. 

27. Omów ideę i podstawowe założenia komputerowo zintegrowanego wytwarzania (CIM). 

28. Dokonaj charakterystyki modelu Scheera (model Y). 

29. Zdefiniuj pojęcie systemu logistycznego w przedsiębiorstwie przemysłowym. 

30. Wymień i scharakteryzuj etapy procesu projektowania systemów logistycznych. 

 

2b. INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA 
 

1. Omów koncepcję lean manufacturing ze szczególnym uwzględnieniem funkcji 

sterowania. 

2. Omów organizację przepływu produkcji z uwzględnieniem charakterystyki podstawowych 

wariantów przebiegu procesu produkcyjnego. 

3. Porównaj harmonogramowanie proaktywne i reaktywne w odniesieniu do planowania 

różnych typów produkcji. 

4. Scharakteryzuj różnice i podobieństwa pomiędzy marketingiem rynku dóbr 

przemysłowych a rynku dóbr konsumpcyjnych. 

5. Scharakteryzuj procesy wymiany zachodzące na rynku marketingu przemysłowego. 

6. Wymień metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych i scharakteryzuj 

wybraną. 

7. Omów fazy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

8. Przedstaw modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. 

9. Scharakteryzuj procesy zarządzania wiedzą. 

10. Dokonaj charakterystyki profili i typów klienta. 

11. Omów koncepcję i zadania CRM w zintegrowanym systemie zarządzania 

przedsiębiorstwem. 

12. Omów zastosowanie statystycznej kontroli odbiorczej w zarządzaniu jakością produkcji. 

13. Przedstaw zastosowanie metody statystycznego sterowania procesem w zarządzaniu 

jakością produkcji. 

14. Omów rolę i interpretację wskaźników zdolności jakościowej procesu. 

15. Wskaż czynniki wpływające na produktywność i efektywność w przedsiębiorstwie. 

16. Dokonaj podziału i podaj przykłady mierników produktywności i efektywności. 

17. Omów zagadnienie weryfikacji modelu ekonometrycznego. 

18. Omów logiczne struktury baz danych w systemach produkcyjnych. 

19. Przedstaw schemat procesu budowy baz danych produkcyjnych. 

20. Wymień etapy procesu normalizacji baz danych produkcyjnych. 

21. Omów funkcje i zadania controllingu w przedsiębiorstwie. 

22. Zdefiniuj pojęcie i wymień rodzaje innowacji. 



23. Przedstaw cechy przedsiębiorstwa innowacyjnego oraz omów kulturę proinnowacyjną 

w przedsiębiorstwie. 

24. Scharakteryzuj strategie innowacyjne: błękitnych oceanów, otwartych innowacji, user 

driven innovation. 

25. Scharakteryzuj główne koncepcje kształtujące zarządzanie jakością usług. 

26. Określ podobieństwa i różnice w zarządzaniu jakością dóbr materialnych 

i niematerialnych w zależności od ich cech. 

27. Wymień metody oceny jakości dedykowane dla usług i scharakteryzuj wybraną. 

28. Przedstaw zarządzanie logistyczne jako orientację w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

29. Omów istotę łańcucha dostaw i jego rolę we współczesnej gospodarce. 

30. Scharakteryzuj proces zaopatrzenia w systemie logistycznym organizacji. 


