
Wykaz pytań na egzamin dyplomowy 

Kierunek studiów: INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

Przedmioty podstawowe i kierunkowe 
Studia I- go stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

 

1. Wpływ węgla na strukturę i właściwości stali 

2. Obróbka cieplna stali, jej rodzaje i cel.  

3. Omówić relację między naprężeniami i odkształceniami.  

4. Kształtowanie dokładności części i jakości wyrobu w procesach technologicznych.  

5. Wymienić i krótko scharakteryzować rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych.  

6. Połączenia gwintowe, charakterystyka i obliczanie. Przykłady ich zastosowania.  

7. Czynniki chłodnicze i ich właściwości.  

8. Pomiar ciśnienia, prędkości i masowego natężenia przepływu.  

9. Równanie Bernoulliego dla cieczy rzeczywistej.  

10. Zdefiniuj moment bezwładności bryły i omów rolę tej wielkości w ruchu obrotowym 

bryły. Podaj przykład zastosowania twierdzenia Steinera.  

11. Co to są siły zachowawcze i niezachowawcze? Wymień znane ci siły zachowawcze 

oraz zapisz i omów wzory na odpowiadającą im energię potencjalną.  

12. Wymienić rodzaje źródeł zasilania obwodów elektrycznych oraz przeanalizować ich 

działanie z punktu widzenia przetwarzania różnych form energii.  

13. Równania stanu gazów doskonałych i rzeczywistych  

14. Energia wewnętrzna i entalpia oraz praca objętościowa i techniczna 

15. Zasady termodynamiki  

16. Przemiany termodynamiczne na wykresach w układach pracy i ciepła 

17. Klasyfikacja paliw - kryteria 

18. Spalanie paliw – spalanie zupełne i całkowite oraz stosunek nadmiaru powietrza  

19. Ciepło spalania i wartość opałowa paliwa 

20. Metody redukcji tlenków azotu w spalinach  

21. Metody redukcji tlenków siarki w spalinach 

22. Teoretyczny i porównawczy obieg termodynamiczny pompy ciepła - COP  

23. Obiegi termodynamiczne silników spalinowych – liczby: oktanowa i cetanowa  

24. Entalpia parowania i stopień suchości pary nasyconej wilgotnej  

25. Obieg Clausiusa - Rankine’a i parametry siłowni parowej 

26. Sposoby zwiększania sprawności termicznej obiegu Clausiusa - Rankine’a 

27. Zalety reprezentacji przemian termodynamicznych na wykresie Molliera  

28. Pomiar ciśnienia, prędkości i masowego natężenia przepływu   

29.  Równanie Bernoulliego  w formie energii, ciśnień i wysokości 

30. Druga zasada termodynamiki jako podstawa działania silników cieplnych,  

      chłodziarek i pomp ciepła. 

31. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej i jego zastosowanie. 

32. Sprężyste i termiczne właściwości ciał stałych, cieczy i gazów. 

33. Promieniowanie jądrowe - rodzaje i właściwości. 

34. Omówić budowę geologiczną Ziemi w oparciu o tabelę stratygraficzną rekomendowa- 

      ną przez Międzynarodową Komisję Stratygraficzną 

35. Wyjaśnić pojęcie geotermii wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej 

36. Podać definicję stopnia geotermicznego i gradientu geotermicznego, podać przykłady  

      ich wartości w różnych miejscach Polski 

37. Scharakteryzować wydajność energetyczną gruntu dla kolektorów pionowych jako  



     dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła (jednostkowa moc cieplna) 

38. Scharakteryzować główne etapy realizacji projektu OZE. 

39. Scharakteryzować pojęcie zrównoważonego rozwoju. 

40. Scharakteryzować wydajność energetyczną gruntu dla kolektorów pionowych jako  

      dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła (jednostkowa moc cieplna) 

 

Wykaz pytań na egzamin dyplomowy 

Kierunek studiów: INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

Przedmioty specjalnościowe 
Studia I-go stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

Specjalność: Ekologiczne systemy przetwarzania energii 

1. Efekt cieplarniany i dziura ozonowa 

2. Paliwa rozszczepialne i ich wykorzystanie w energetycznych reaktorach jądrowych 

3. Siłownie jądrowe i ich klasyfikacja 

4. Zalety i wady odnawialnych źródeł energii 

5. Wielkości charakteryzujące promieniowanie słoneczne 

6. Mechanizmy transportu ciepła i rządzące nimi prawa 

7. Architektura słoneczna, budynek zero- i plus-energetyczny  

8. Podstawowe elementy kolektorów płaskich i ich funkcje 

9. Technologie stosowane w systemach heliotermicznych 

10. Efekt fotowoltaiczny i jego wykorzystanie w fotoogniwach  

11. Źródła energii geotermalnej i sposoby ich zagospodarowania  

12. Technologie energetycznego wykorzystania biomasy 

13. Konwersja energii falowania w energię elektryczną  

14. Turbiny wiatrowe – zasada działania i ich klasyfikacja 

15. Koncepcje wykorzystania energii prądów morskich 

16. Koncepcje wykorzystania konwersji energii dyfuzji w energię elektryczną 

17. Magazynowanie energii – elektrownie szczytowo pompowe i zasobniki ciepła 

18. Skojarzona gospodarka cieplno-energetyczna – kojarzenie procesów cieplnych 

19. Maszyny i urządzenia tworzące układ turbiny gazowej 

20. Gazowo-parowe układy energetyczne 

21. Struktura kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 

22. Zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów – paliwa z odpadów 

23. Wyjaśnij czym jest biopaliwo. 

24. Wyznaczanie wartości opałowej paliw. 

25. Specyfika węgla i drewna – różnice. 

26. Określić, co to są algorytmy genetyczne i podać ich potencjalne zastosowania w syste-

mach inżynierskich.  

27. Zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów. Paliwa z odpadów.  

28. Podać definicję oraz scharakteryzować możliwości zagospodarowania wód termalnych 

mineralnych i leczniczych 

29. Scharakteryzować technologię pozyskiwania energii od suchych gorących skał (HDR) 

30. Scharakteryzować wybraną instalację geotermalną wykorzystującą wody termalne do ce-

lów energetycznych. 


