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Wykaz zagadnień na egzamin dyplomowy na kierunku LOGISTYKA 
Studia I-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

(na lata akademickie 2018/2019 i 2019/2020) 

 
Przedmioty podstawowe i kierunkowe 

1. Metody rozwiązywania układów równań liniowych. 
2. Działania na macierzach. Wyznaczniki. 
3. Praca, energia, moc w układach mechanicznych. 
4. Sprężyste i termiczne właściwości ciał stałych, cieczy i gazów. 
5. Korozja materiałów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń. Mechanizmy korozji. Metody ochrony przed korozją. 
6. Tworzywa syntetyczne stosowane jako materiały konstrukcyjne w pojazdach. 
7. Metody badań statystycznych. 
8. Zakres ochrony własności intelektualnej. 
9. Pojęcie i funkcje finansów. 
10. Długookresowe, średniookresowe i krótkookresowe zadania logistyki. 
11. Przedstaw związki logistyki z ekonomią. 
12. Czynniki wpływające na popyt wyrobów i usług. 
13. Podaj definicję infrastruktury logistycznej oraz wymień jej podstawowe składniki. 
14. Przedstaw i scharakteryzuj funkcje zarządzania. 
15. Na czym polega metoda SWOT? 
16. Przedstaw i scharakteryzuj elementy otoczenia organizacji. 
17. Pojęcie modelu i modelowania oraz ich rola we współczesnych naukach systemowych.  
18. Wymień i scharakteryzuj rodzaje kosztów w holistycznym sposobie widzenia kosztów aktywności 

gospodarczej. 
19. Wymień i scharakteryzuj współczesne koncepcje zarządzania jakością. 
20. Scharakteryzuj zasady zarządzania jakością w koncepcji TQM (kompleksowego zarządzania jakością). 
21. Podaj i krótko scharakteryzuj przykładową klasyfikację procesów w organizacji gospodarczej. 
22. Zadania logistyki produkcji i procesy logistyczne w produkcji. 
23. Funkcje i metody sterowania przepływem produkcji. 
24. Omów działania, które składają się na proces zaopatrzenia. 
25. Omów system Just in Time. 
26. Przedstawić możliwość wykorzystania metody ABC w logistyce. 
27. Omów metodę ekonomicznej wielkości zamówienia (EWZ). 
28. Omów elementy obsługi klienta. 
29. Przedstaw kanały dystrybucji w logistyce. 
30. Przedstaw koszty logistyczne w przedsiębiorstwie. 
31. Omów gospodarkę transportową w przedsiębiorstwie. 
32. Omów gospodarkę magazynową w przedsiębiorstwie. 
33. Budowle magazynowe. 
34. Infrastruktura i suprastruktura transportu. 
35. Popyt i podaż usług transportowych. 
36. Transport kombinowany, intermodalny, multimodalny – pojęcia i przykłady. 
37. Formy organizacyjne  międzynarodowych systemów logistycznych oraz trendy rozwoju logistyki 

międzynarodowej. 
38. Definicja i podział centrów logistycznych. 
39. Transport odpadów – segregacja, środki transportu. 
40. Omów wpływ procesów logistycznych na środowisko naturalne.    
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Przedmioty specjalnościowe – spec. Logistyka w produkcji samochodów 

1. Definicja i procesy eksploatacji. 
2. Proces realizacji obiektu technicznego. Wymienić i scharakteryzować kolejne etapy procesu. 
3. Stany niezawodnościowe obiektu technicznego. 
4. Podstawowe elementy konstrukcyjne silnika spalinowego. 
5. Układy zasilania silników spalinowych. 
6. Klasyfikacja pojazdów samochodowych. 
7. Wymień podstawowe zespoły układu napędowego. 
8. Zasady bezpiecznego transportu drogowego paliw płynnych. 
9. Materiały eksploatacyjne stosowane w transporcie. 
10. Metody regeneracji części. 
11. Co to jest system mechatroniczny? Wymienić jego elementy składowe oraz podać przykłady takich systemów 

w samochodzie. 
12. Omówić działanie systemu mechatronicznego na przykładzie układu ABS w samochodzie 
13. Parametryczny opis procesu produkcyjnego. 
14. System produkcyjny i jego otoczenie. 
15. Zapasy produkcyjne – rodzaje, przyczyny powstawania, czynniki wpływające na ich poziom. 
16. Struktura procesu produkcyjnego i wytwórczego. 
17. Definicja i rodzaje struktury produkcyjnej. 
18. Nowoczesne techniki komputerowe w elastycznej automatyzacji produkcji. 
19. Analiza i prognozowanie popytu. 
20. Klasyczne modele sterowania zapasami. 
21. Poziom obsługi klienta i wskaźniki jego pomiaru. 
22. Technologie informatyczne w logistyce. 
23. Systemy informatyczne klasy ERP. 
24. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące maszyn i innych urządzeń technicznych. 
25. Zagrożenia środowiska naturalnego związane z motoryzacją. 
26. Istota doboru selekcyjnego części. 
27. Przeznaczenie układu rodzajowego i  kalkulacyjnego kosztów. 
28. Rola bilansu i rachunku wyników w przedsiębiorstwie. 
29. Procesy logistyczne występujące w eksploatacji pojazdów. 
30. Zaopatrzenie w części zamienne w motoryzacji. 
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Przedmioty specjalnościowe – spec. Logistyka w eksploatacji i recyklingu samochodów 

1. Definicja i procesy eksploatacji. 
2. Proces realizacji obiektu technicznego. Wymienić i scharakteryzować kolejne etapy procesu. 
3. Stany niezawodnościowe obiektu technicznego. 
4. Podstawowe elementy konstrukcyjne silnika spalinowego. 
5. Układy zasilania silników spalinowych. 
6. Klasyfikacja pojazdów samochodowych. 
7. Wymień podstawowe zespoły układu napędowego. 
8. Zasady bezpiecznego transportu drogowego paliw płynnych. 
9. Materiały eksploatacyjne stosowane w transporcie. 
10. Metody regeneracji części. 
11. Co to jest system mechatroniczny? Wymienić jego elementy składowe oraz podać przykłady takich systemów 

w samochodzie. 
12. Omówić działanie systemu mechatronicznego na przykładzie układu ABS w samochodzie 
13. Jakie przepisy obowiązują w transporcie samochodowym dla przewozu materiałów niebezpiecznych i czego 

dotyczą? 
14. Zagrożenia środowiska naturalnego związane z eksploatacją samochodów. 
15. Struktura organizacyjna typowej stacji serwisowej. 
16. BHP w warsztacie serwisowym. 
17. Wymień podstawowe składniki toksyczne spalin w silniku o ZI i ZS. 
18. Zakres i zadania okresowego przeglądu samochodu. 
19. Istota doboru selekcyjnego części. 
20. Omów informacje zawarte w oznakowaniu opon. 
21. Rodzaje eksploatacyjnego zużycia opon. 
22. Główne postanowienia dyrektywy 2000/53/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów 

wycofanych z eksploatacji. 
23. Recykling gumy i elementów z tworzyw sztucznych. 
24. Wymienić kolejne etapy demontażu samochodów. 
25. Wymagania ekologiczne i wyposażenie techniczne stacji demontażu pojazdów. 
26. Przepływy materialne i informacyjne w procesie przetwarzania samochodów wycofanych z eksploatacji. 
27. Możliwości przetwarzania wycofanych z eksploatacji pojazdów, ich podzespołów i części. 
28. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji. 
29. Zaopatrzenie w części zamienne w motoryzacji. 
30. Rozróżnij pojęcia niesprawności i niezdatności technicznej. 


