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Katedra Ochrony Wód 
 

1. Idea zrównoważonego rozwoju, podać historię powstania i wymienić dziedziny 
których dotyczy 

 
2. Źródła i ogólne zasady europejskiego prawa ochrony środowiska 

 
3. Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, a  oceny oddziaływania na 
środowisko planów i programów 

 
4. Plany gospodarowania wodami i warunki korzystania z wód regionów wodnych 

 
5. Narzędzia do zarządzania gospodarką wodną: pozwolenie wodnoprawne i kontrola 

gospodarowania wodami 
 

6. Opisać dokumenty i decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę 
 

7. Planowanie przestrzenne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym 
 

8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowy 
plan zagospodarowania gminy 

 
9. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

 
10. Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych 

 
11. Państwowy system odniesień przestrzennych 

 
12. Programy  geoinformacyjne w planowaniu przestrzennym 

 
13. Czym jest Państwowy Monitoring Środowiska: cele, zadania i kto je realizuje 

 
14. Istota monitoringu wód i jego trzy zasady 

 
15. Co to jest stan ekologiczny lub potencjał ekologiczny i jakie są ich elementy 

 
16. Czemu służy  ocena stanu elementów hydromorfologicznych  

 
17. Charakterystyka wód podziemnych i podział  w  profilu pionowym  

 
18. Sposoby ochrony wód przed: eutrofizacją, zanieczyszczeniem, zakwaszeniem, 

skażeniem termicznym, obcymi gatunkami 



 
19. Zbiorniki zaporowe – cechy różniące je od jezior i różniące je od rzek 

 
20. Wody stojące:  scharakteryzować ustrój termiczno-gęstościowy, czynniki 

ekologiczne działające na jezioro i strefy jeziora, klasyfikacja troficzna jezior  
 

21. Rzeki: scharakteryzować  transport materiału w rzekach,  zmienność czynników 
środowiskowych z biegiem rzeki i koncepcja ciągłości rzeki (river continuum), 
proces samooczyszczania w wodach płynących 

 
22. Co to jest konwersja promieniowania słonecznego, rodzaje , przykłady zastosowań 

w praktyce 
 

23. Istota innowacji środowiskowych, na czym polegają innowacje środowiskowe w 
zakresie ochrony ziemi/gleby 

 
24. Istota innowacji środowiskowych, jakie zagadnienia obejmują innowacje 
środowiskowe w zakresie ochrony atmosfery 

 
25. Istota innowacji środowiskowych, najważniejsze zagadnienia obejmujące innowacje 
środowiskowe w zakresie ochrony wód 

 
26. Rola recyklingu w zagospodarowaniu odpadów, podać przykłady wykorzystania 

recyklingu w rolnictwie, ochronie wód i ochronie atmosfery 
 

27. Co to są technologie bliskie naturze, podać przykład 
 
Pracownia Inżynierii Sanitarnej 
 

28. Co jest przedmiotem badań i analiz niezawodności? 
 

29. Co jest przedmiotem zainteresowania problematyki bezpieczeństwa? 
 

30. Opisz słownie lub podaj wzór na funkcję niezawodności. 
 

31. Wartość średniej jednostkowej intensywności uszkodzeń przewodów (na przykład 
wodociągowych) szacuje się na podstawie danych z eksploatacji. W jakich 
jednostkach jest wyrażana? 

 
32. Przedmiotem badań w Polsce jest awaryjność przewodów kanalizacyjnych  

i wodociągowych. Obejmują one swoim zakresem analizę rodzajów i przyczyn 
uszkodzeń oraz wyznaczenie różnych parametrów niezawodności. Badania 
eksploatacyjne zarówno sieci kanalizacyjnych jak i wodociągowych prowadzone w 
celu oszacowania wskaźników awaryjności. Badania eksploatacyjne którego 
rodzaju sieci są dłużej prowadzone i przez to są bardziej reprezentatywne? 

 
33. Rodzaje połączeń, w zależności od materiału, stosowanych w instalacjach 

wewnętrznych c.o. i wody zimnej i ciepłej 
 

34. Prowadzenie przewodów z rur miedzianych i tworzyw sztucznych po ścianach i 
stropach w budynku 

 



35. Omówić sposoby odwadniania wykopów  sieci kanalizacyjnych 
 

36. Wykonywanie wykopów pod sieci kanalizacyjne w zależności od rodzaju gruntu i 
głębokości wykopu 

 
37. Omówić rodzaje połączeń  przewodów wentylacyjnych  (o przekroju okrągłym i 

prostokątnym) 
 

38. Co to jest harmonogram prac na budowie i jak go się sporządza 
 

39. Jak oznaczane są sygnały wejściowe a jak wyjściowe w obiekcie sterowania 
 

40. Co to jest transformata w układzie automatyki 
 

41. Jaka rolę w automatyce spełniają pomiary 
 

42. Narysuj najprostszy układ sterowania temperatura pieca spalającego gaz 
 

43. Czym różnią się czujniki ciśnienia mieszkowe od membranowych 
 

44. Jaką role spełnia człowiek w procesie sterowania automatycznego 
 

45. Jakie źródła energii odnawialnej  nie zależą od człowieka a jakie zależą. 
 

46. Jakie są możliwości wykorzystania energii słońca, dla potrzeb człowieka 
 

47. Jaki znasz podział małych elektrowni wodnych ze względu na turbiny 
 

48. Jakie rodzaje turbin wiatrowych są wykorzystywane na farmach wiatrowych pod 
względem konstrukcji 

 
49. Energia chemiczna jest energią odnawialna czy nie odnawialną i dlaczego 

 
50. Jakie rodzaje energii odnawialnych możesz wykorzystać w gospodarstwie 

domowym 
 

51. Skąd się biorą pływy i dlaczego są dwa na dobę? Dodaj graficzne i matematyczne 
wyjaśnienie. 

 
52. Narysować schemat pływów syzygijnego i kwadraturowego.  

 
53. Klasyfikacja fizyczna różnych rodzajów fal wodnych. 

 
54. Wykorzystanie energii pływów morskich. 

 
55. Równania Navier-Stokesa. 

 
Pracownia Biologii Środowiska 
 

56. Wymień i scharakteryzuj mikroflorę autochtoniczną wód. 
 

57. Wymień i scharakteryzuj mikroflorę allochtoniczną wód. 



 
58. Wymień mikroorganizmy wskaźnikowe oceny sanitarnej wody. 

 
59. Scharakteryzuj morfologię, metabolizm oraz serotypy Escherichia coli.  

 
60. Scharakteryzuj morfologię, metabolizm oraz serotypy Salmonella enterica. 

 
61. Wymień czynniki warunkujące właściwości inwazyjne Shigella. 

 
62.  Wymień czynniki wirulencji Pseudomonas aeruginosa. 
63. Wyjaśnij pojęcia: dawka progowa, dawka lecznicza, dawka toksyczna, dawka 
śmiertelna. 

 
64. Wyjaśnij pojęcie biomarker i wskaż rodzaje biomarkerów działania substancji na 

ekosystemy. 
 

65. Wymień rodzaje transportu trucizn przez błony komórkowe. 
 

66. Wyjaśnij pojęcie bioindykacja i wymień metody bioindykacji. 
 

67. Scharakteryzuj wybrany test służący do oznaczania skażeń środowiska wodnego. 
 

68. Wyjaśnij różnicę pomiędzy wskaźnikiem EC50 a LD50. 
 

69. Wyjaśnij pojęcie biotest i określ sposoby prowadzenia badań z wykorzystaniem 
biotestów. 

 
70. Scharakteryzuj wybrany biotest bakteryjny lub fitotest. 

 
Katedra Chemii Analitycznej Środowiska 
 

71. Co jest celem badań analitycznych 
 

72. Komu i w jakim celu są potrzebne wyniki analityczne dotyczące różnych prób 
 

73. Podział metod analitycznych 
 

74. Przygotowanie prób do analizy 
 

75. Pobieranie prób gleby i wody do analizy 
 

76. Błędy popełniane przy wykonywaniu analizy 
 

77. Ocena  wyników analizy 
 

78. W wyniku jakich oddziaływań można uzyskać widma do analizy spektralnej 
 

79. Kolorymetria, prawa absorpcji 
 

80. Techniki AAS 
 

81. Chromatografia cieczowa (podstawy) 



 
82. Analityczne metody badania zanieczyszczeń środowiska 

 
83. Elektrody jonoselektywne 

 
84. Wpływ promieniowania słonecznego na skład chemiczny atmosfery 

 
85. Proces katalitycznego rozpadu ozonu 

 
86. Problemy środowiskowe związane z materią organiczną w wodzie. 

 
87. Fizyczne i chemiczne właściwości wody. 

 
88. Pojemność buforowa wód naturalnych – kwasowość i zasadowość. 

 
89. Chemia odpadów stałych – rodzaje i sposoby usuwania. 

 
90. Czynniki wpływające na los biocydów w środowisku.  


