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ZESTAW PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI 
kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 

BLOK 1: PODSTAWY INŻYNIERII ŚRODOWISKA 
 

1. Objaśnij praktyczne znaczenie krytyczności oraz burzliwości ruchu. 

2. Określ linię ciśnień i linię energii dla przykładu rurociągu podanego przez Komisję, zinterpretuj 
równanie Bernoulliego. 

3. Objaśnij na przykładzie wzoru Manninga różnice pomiędzy przepływem ciśnieniowym a 
przepływem grawitacyjnym. 

4. Przedstaw ogólne zasady określania wielkości strat ciśnienia. Omów różnice pomiędzy stratami 
lokalnymi a stratami na długości. Objaśnij zasady określania strat ciśnienia  w przewodach 
wodociągowych. 

5. Dla przykładu układu wodociągowego podanego przez Komisję przedstaw przebieg linii ciśnień, 
zinterpretuj współpracę zbiornika i stacji pomp. 

6. Dla podanego przykładu przeanalizuj warunki przepływu w korycie otwartym. 

7. Omów sprawność hydrauliczną kanału o przekroju zamkniętym. 

8. Omów zasady projektowania przelewu burzowego. 

9. Na wskazanym przykładzie przedstaw problem wyboru miarodajnego opadu, wyjaśnij jak określa 
się wielkość spływu wód opadowych. 

10. Wyjaśnij zasady pomiaru zwężkowego. Czym różni się pomiar przy przepływie pod ciśnieniem od 
pomiaru dla przepływu grawitacyjnego? 

11. Wyjaśnij jaka jest różnica pomiędzy przepływem w cieku górskim a przepływem w cieku nizinnym. 
Jakie są tego konsekwencje dla projektowania ? 

12. Dla przedstawionego przez komisję schematu rurociągu określ długość zastępczą. Wytłumacz 
zasady postępowania. 

13. Przedstaw zagadnienia związane z wypływem cieczy przez otwory. Czym różni się otwór mały od 
dużego? Co oznacza „zatopienie” otworu? 

14. Procesy utleniania  redukcji w oczyszczaniu wód i ścieków. Wskaż, w jakich uwarunkowaniach 
technicznych i prawnych stają się one obligatoryjne. 

15. Omów sposoby zabezpieczeń instalacji ogrzewczych przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i 
wyjaśnij jego przyczynę. 
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BLOK 2: TECHNOLOGIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA 
 

1. Wskaż praktyczne konsekwencję stosowania rur do transportu płynów z materiałów różniących się 
szorstkością. 

2. Przedstaw warunki przepływu wody w ośrodku porowatym. Jakie procesy jednostkowe będą 
dominujące dla uwarunkowań technologicznych wskazanych przez Komisję ? 

3. Zaprojektuj syfon dla schematu podanego przez Komisję. 

4. Przedstaw rozwiązania stosowane dla wskazanego przez Komisję wód podziemnych . 

5. Omów możliwości rozwiązań podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej. 

6. W jaki sposób możemy prowadzić instalacje w pomieszczeniach tak, aby pogodzić ze sobą czynnik 
estetyczny i techniczny ? 

7.  Wyjaśnij zagadnienie samooczyszczania przewodów kanalizacyjnych. Dla warunków określonych 
przez Komisję dokonaj wyboru systemu grawitacyjnego lub ciśnieniowego. 

8. Omów możliwości wyboru przyborów i armatury sanitarnej. 

9. Jakie są zadania uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ? Czym kierujemy się przy jego rozmieszczaniu? 
Omów zagadnienie na przykładzie wskazanym przez Komisję. 

10. Podaj przykład instalacji gazowej na odcinku od przyłącza do przyborów. 

11.Przedstaw możliwości realizacji celów ochrony środowiska bez potrzeby tworzenia sieci 
kanalizacyjnej. 

12. Przedstaw schemat układu technologicznego uzdatniania wód dla zadania przedstawionego 
przez Komisję. 

13. Przedstaw schemat układu technologicznego oczyszczania ścieków dla zadania przedstawionego 
przez Komisję. 

14. Rozwiąż problem przeróbki osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków dla docelowego kierunku 
wykorzystania/unieszkodliwienia osadów ściekowych wskazanego przez Komisję. 

15. Zaproponuj system selektywnej zbiórki odpadów dla miejscowości o wskazanej wielkości. 
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BLOK 3: SPECJALNOŚCIOWY 
     Specjalność: SIECI I INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
 

1. Przedstaw sposób projektowania systemu wodociągowego dla podanych przez Komisję warunków 
funkcjonowania. Podaj schemat ogólny układu wodociągowego. 

2. Omów zadania zbiornika sieciowego oraz zaproponuj rozwiązanie techniczne wynikające z 
podanej przez Komisję jego lokalizacji. 

3. Dla warunków określonych przez Komisję zaproponuj rozwiązania materiałowe i odpowiadające im 
systemy połączeń . 

4. Dlaczego strefujemy ciśnienie w sieciach wodociągowych. Wskaż rozwiązanie problemu dla 
wskazanego przez Komisję przykładu. 

5. Przedstaw rozwiązanie instalacji wentylacyjnej w budynku wskazanym przez Komisję  

6. Przedstaw rozwiązanie instalacji ogrzewczej w budynku wskazanym przez Komisję. 

7. Przedstaw zasady określania przepływów w kanałach grawitacyjnych; ustosunkuj się do 
zagadnienia dokładności ustaleń ilościowych. 

8. Zaproponuj rozwiązanie kanalizacji niewielkiej jednostki osadniczej (wielkość wskazana przez 
Komisję) przy braku odpowiednich spadków powierzchni terenu. 

9. Przedstaw rozwiązanie instalacji kanalizacyjnej w budynku o wielkości wskazanej przez Komisję. 

10. Odnieś zasady obliczeń projektowego obciążenia cieplnego dla budynku o wielkości wskazanej 
przez Komisję. 

 

 

 

 


