
 

1 | S t r o n a  
 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 

BUDOWNICTWO 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

EGZAMIN DYPLOMOWY 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE 

obowiązujące od stycznia 2023 

  



 

2 | S t r o n a  
 

Kierunek BUDOWNICTWO 
 

Studia stacjonarne – S 

 

1. Profile dyplomowania na kierunku budownictwo 
 

1.1. S – Budowa dróg i autostrad 

1.2. S – Budownictwo ogólne 

1.3. S – Budownictwo wodne i morskie 

1.4. S – Drogi szynowe 

1.5. S – Projektowanie dróg i autostrad 

1.6. S – Geotechnika 

1.7. S – Konstrukcje betonowe 

1.8. S – Modelowanie konstrukcji inżynierskich 

1.9. S – Konstrukcje mostowe 

1.10. S – Konstrukcje metalowe 

1.11. S – Technologia i organizacja budownictwa 

  



 

3 | S t r o n a  
 

PROFIL DYPLOMOWANIA 
 
1.1.S – Budowa dróg i autostrad 
 
Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej 
 
Część I 
 

1. Podaj parametry łuku poziomego wraz ze wzorem na długość 
stycznej.Omów pojęcia klotoida i krzywa koszowa (parametry, 
zastosowanie). 

2. Podaj ogólne wymagania projektowania skrzyżowań.Jakie są warunki 
wyboru lokalizacji i typu skrzyżowania 

3. Rodzaje i elementy węzła drogowego.Charakterystyka wybranych 
rozwiązań węzłów i ich zastosowanie. 

4. Wymień i omów czynniki wpływające na długość drogi hamowania.Podaj 
przykłady rozwiązań drogowych, które mogą skrócić drogę hamowania. 

5. Obciążenie nawierzchni przez ruch drogowy i określanie ruchu 
projektowego oraz kategorii ruchu do projektowania nawierzchni. 

6. Stałe materiałowe gruntu podłoża i materiałów do projektowania nawierzchni 
(CBR, moduły odkształcenia, współczynnik reakcji podłoża moduły 
sprężystości, moduł sztywności warstw asfaltowych, współczynniki 
Poissona). 

7. Analiza konstrukcji nawierzchni – naprężenia i ugięcia w półprzestrzeni 
sprężystej; układ dwuwarstwowy i wielowarstwowy. 

8. Naprężenia w nawierzchniowych płytach betonowych od obciążenia kołami 
pojazdów i od temperatury. 

9. Projektowanie konstrukcji nawierzchni według wybranych metod (AASHTO, 
CBR, metoda „katalogowa”). 

10. Zasady projektowania nawierzchni ze względu na odporność na działanie 
mrozu. 

 
Część II 
 

1. Zasady wykonywania wykopów i budowy nasypów drogowych. 

2. Funkcje geosyntetyków i ich wykorzystanie w budowie dróg. 

3. Podział nawierzchni drogowych – układ i funkcje warstw, wymagania. 

4. Ulepszone podłoże gruntowe nawierzchni drogowej – funkcja, sposoby 
wykonania, wymagania. 

5. Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne nawierzchni drogowej. 

6. Systemy nawierzchni mostowych (specyfika pracy, układ i rodzaje warstw, 
różnice w wymaganiach materiałowych w stosunku do nawierzchni drogowej 
poza obiektem mostowym). 
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7. Recykling nawierzchni drogowych na zimno – rodzaje, podział, maszyny, 
technologia). 

8. Recykling nawierzchni drogowych na gorąco – rodzaje, podział, maszyny,  
technologia). 

9. Wbudowywanie poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni (maszyny, 
warunki właściwego wbudowywania, odbiór jakościowy). 

10. Nawierzchnie betonowe – metody i zasady wykonania, maszyny, wykonanie 
szczelin. 

 
Część III 
 

1. Podział i rodzaje kruszyw stosowanych w budownictwie drogowym.Metody 
badań, klasyfikacja, zastosowanie. 

2. Podział i rodzaje asfaltów.Metody badań, klasyfikacja, zastosowanie. 

3. Podział i rodzaje mieszanek mineralno–asfaltowych.Metody badań, 
klasyfikacja, zastosowanie. 

4. Diagnostyka stanu nawierzchni (DSN).Ocena stanu technicznego 
nawierzchni. 

5. Materiały alternatywne stosowane w budowie dróg. 

6. Grunty i kruszywa stabilizowane spoiwami hydraulicznymi i wapnem. 

7. Emulsje asfaltowe stosowane w budowie dróg (podział i rodzaje, 
właściwości i metody badań, zastosowanie). 

8. Właściwości i metody badań kruszyw i asfaltów do projektowania mieszanek 
mineralno–asfaltowych. 

9. Kryteria projektowe i właściwości fizyko–mechaniczne poszczególnych 
rodzajów mieszanek mineralno–asfaltowych 

10. Kontrola zagęszczenia gruntów i nośności podłoża gruntowego nawierzchni 
w robotach drogowych. 
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PROFIL DYPLOMOWANIA  

1.2.S – Budownictwo ogólne  

Katedra odpowiedzialna: Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej  

Część I  

1. Cel i zasady koordynacji modularnej w budownictwie.Rodzaje typizacji w 
budownictwie. 

2. Kombinacje obciążeń w budownictwie w Stanie Granicznym Nośności 
(SGN) i Stanie Granicznym Użytkowania (SGU) – porównanie. 

3. Zasady konstruowania łęków ceglanych i sklepień. 

4. Przykłady stropów na belkach drewnianych z pokazaniem oparcia na ścianie 
wewnętrznej i zewnętrznej – szczegółowy zakres pytania określa 
Egzaminator. 

5. Przykłady stropów na belkach stalowych z pokazaniem oparcia na ścianie 
wewnętrznej i zewnętrznej – szczegółowy zakres pytania określa 
Egzaminator. 

6. Różnica pomiędzy stopem stalowo–ceramicznym i ceramicznym. 

7. Przekroje poprzeczne stropów DZ, TERIVA i FERT oraz Akerman.Oparcie 
stropów gęstożebrowych na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej – 
szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator. 

8. Obciążenie stropów gęsto–żebrowych ścianami działowymi.Przekroje 
poprzeczne żeber poszerzonych, zasady konstruowania i obliczeń 
statycznych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator. 

9. Zasady obliczeń murów niezbrojonych na ściskanie. 

10. Przekroje poprzeczne murów jednorodnych, jednowarstwowych i 
trójwarstwowych. 

Część II  

1. Zasady konstruowania dylatacji oraz dobór materiałów na warstwę 
osłonową muru trójwarstwowego. 

2. Dach drewniany stromy typu krokwiowego: schemat statyczny, wykres 
momentów zginających, szczegóły węzłów konstrukcyjnych – szczegółowy 
zakres pytania określa Egzaminator. 

3. Dach drewniany stromy typu jętkowego: schemat statyczny, wykresy 
momentów, szczegóły węzłów konstrukcyjnych – szczegółowy zakres 
pytania określa Egzaminator. 

4. Dach drewniany stromy typu płatwiowo–kleszczowego: schemat statyczny, 
wykres momentów, szczegóły węzłów konstrukcyjnych dla przypadku płatwi 
gerberowskiej i płatwi zespolonej – szczegółowy zakres pytania określa 
Egzaminator. 
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5. Dach drewniany stromy wieszarowy, dwu–wieszarowy – schemat statyczny, 
szczegóły węzłów konstrukcyjnych – szczegółowy zakres pytania określa 
Egzaminator. 

6. Zasady projektowania ścian kolankowych obciążonych drewnianym dachem 
stromym. 

7. Stropodach niewentylowany: przekrój poprzeczny przez węzeł stropowo–
ścienny w obrębie gzymsu – szczegółowy zakres pytania określa 
Egzaminator. 

8. Stropodach wentylowany: przekrój poprzeczny przez węzeł stropowo–
ścienny w obrębie gzymsu – szczegółowy zakres pytania określa 
Egzaminator. 

9. Różnica pomiędzy stropodachem przewietrzanym a odpowietrzanym  

10. Stropodach odwrócony – zasady konstruowania i przekrój poprzeczny przez 
układ warstw. 

Część III  

1. Schody żelbetowe monolityczne płytowe i na belkach spocznikowych: 
schemat statyczny, schemat obciążenia, wykres momentów zginających, 
zbrojenie – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator. 

2. Zasady konstruowania spocznikowych belek ukrytych w schodach 
żelbetowych. 

3. Nadproża okienne i drzwiowe: żelbetowe monolityczne, prefabrykowane L–
19, stalowo–ceramiczne Kleina, stalowy zespół belkowy – szczegółowy 
zakres pytania określa Egzaminator. 

4. Zasady konstruowania wieloboku obciążenia nadproży okiennych. 

5. Ławy fundamentowe: ceglane, kamienne, betonowe, żelbetowe.Stopy 
fundamentowe żelbetowe grupowe: zasady konstruowania – szczegółowy 
zakres pytania określa Egzaminator. 

6. Izolacja przeciwwilgociowa murów w gruncie w zależności od poziomu wody 
gruntowej. 

7. Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród pionowych i 
poziomych w budownictwie ogólnym. 

8. Wymagania w zakresie ochrony ppoż.obiektów budownictwa ogólnego: 
szerokość dróg ewakuacyjnych, powierzchnia stref pożarowych, klasa 
odporności ogniowej oraz kategoria zagrożenia ludzi – szczegółowy zakres 
pytania określa Egzaminator. 

9. Obliczanie i zbrojenie stropów żelbetowych – szczegółowy zakres pytania 
określa Egzaminator. 

10. Obliczanie i zbrojenie belek i słupów żelbetowych – szczegółowy zakres 
pytania określa Egzaminator. 
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PROFIL DYPLOMOWANIA  

1.3.S – Budownictwo wodne i morskie 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej 

Część I  

1. Zadania budowli piętrzących. 

2. Główne elementy jazu i ich zadania. 

3. Urządzenia upustowe budowli piętrzących. 

4. Zapory ziemne: wymiarowanie, konstrukcja uszczelnień, umocnienia skarp. 

5. Zapory betonowe: rodzaje, wyposażenie, zasady projektowania. 

6. Śródlądowe drogi wodne. 

7. Energetyka wodna. 

8. Zasoby wodne Polski. Cechy i zasady gospodarki wodnej. 

9. Techniczne i nietechniczne formy ochrony przeciwpowodziowej. 

10. Konstrukcja wałów przeciwpowodziowych. Przyczyny awarii wałów. 

Część II  

1. Falowanie regularne, parametry fali, fala progresywna i fala stojąca. 

2. Obciążenia hydrostatyczne i hydrodynamiczne (fala stojąca) budowli 
morskich. 

3. Falochrony pionowościenne: rozwiązania konstrukcyjne, stateczność 
falochronu. 

4. Falochrony narzutowe: rozwiązania konstrukcyjne, warstwa ochronna 
falochronu. 

5. Nabrzeża, rozwiązania konstrukcyjne, odciążające działanie płyty nabrzeża. 

6. Działanie strumienia zaśrubowego statku na konstrukcje portowe. 

7. Samodzielne konstrukcje cumowniczo–odbojowe, charakterystyka pracy 
urządzenia odbojowego. 

8. Pochylnie podłużne i poprzeczne: rozwiązania konstrukcyjne, fazy 
wodowania, obciążenia pochylni. 

9. Doki suche i pływające: rozwiązania konstrukcyjne. 

10. Portowe rejony przeładunku towarów masowych, kontenerów, paliw 
płynnych. Prace utrzymaniowe w kanałach i basenach portowych. 

Część III  

1. Równanie Bernoulliego dla strumienia cieczy rzeczywistej: podstawy 
teoretyczne i zastosowanie praktyczne. 

2. Rodzaje ruchu cieczy: zmienność w czasie i przestrzeni, ruch laminarny i 
turbulentny. 

3. Charakterystyka hydrauliczna koryt otwartych. Wzór Manninga. 
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4. Występowanie wód podziemnych. Filtracja w gruntach jednorodnych i 
uwarstwionych. 

5. Niekorzystne zjawiska związane z filtracją wody w gruncie. Zasady 
zabezpieczeń. 

6. Parametry geotechniczne gruntów. 

7. Parcie i odpór gruntu. 

8. Stateczność skarp i zboczy: metody obliczeń i sposoby zabezpieczeń 
(stabilizacji). 

9. Nośność podłoża gruntowego jednorodnego i uwarstwionego obciążonego 
fundamentem bezpośrednim. 

10. Osiadanie i konsolidacja podłoża gruntowego. 
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PROFIL DYPLOMOWANIA  

1.4.S – Drogi szynowe 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej 

Część I 

1. Narysować przekrój poprzeczny nawierzchni i podtorza (dla dwutorowej linii 
magistralnej w łuku, usytuowanej w wykopie) 

2. Podać różnice występujące w konstrukcji przymocowania typu K szyny do 
podkładu drewnianego i do podkładu betonowego 

3. Porównać konstrukcję przymocowań typu K i typu SB 

4. Narysować przekrój poprzeczny i widok z góry złącza szynowego 
podpartego 

5. Porównać ze sobą szyny 60E1 i 49E1 oraz określić zastosowanie szyny 
przejściowej 

6. Narysować rozjazd (np. rozjazd zwyczajny prawy, lewy, rozjazd podwójny 
dwustronny symetryczny, rozjazd krzyżowy podwójny z iglicami wewnątrz 
czworoboku rozjazdu) i oznaczyć jego elementy składowe oraz punkty 
charakterystyczne 

7. Jakie są podstawowe wymagane parametry eksploatacyjne dla nowo 
projektowanej linii kolejowej? 

8. Wymienić elementy układów geometrycznych toru w płaszczyźnie poziomej, 
pionowej i poprzecznej do osi toru 

9. Omówić zasady doboru przechyłki na łukach (na szlaku, przy przejazdach, 
przy peronach) 

10. Omówić zasady rozmieszczania posterunków ruchu 

Część II 

1. Omówić zasady kształtowania niwelety. 

2. Wyjaśnić zasady określania długości krzywej przejściowej. 

3. Omówić zasady określania minimalnego odcinka pośredniego w 
połączeniach torów. 

4. Podział sygnalizatorów przytorowych i ich przeznaczenie. 

5. Różnice w zasadzie działania samoczynnej i półsamoczynnej blokady 
liniowej. 

6. Podział posterunków ruchu i ich przeznaczenie. 

7. Zasada funkcjonowania okręgu nastawczego. Pojęcie nastawni 
dysponującej, wykonawczej, zdalnego sterowania i miejscowej. 

8. Czynniki wpływające na kształtowanie profilu prędkości dla linii kolejowej. 

9. Podstawowe założenia diagnostyki szyn kolejowych. 

10. Omówić różnice między złączem podpartym i wiszącym. 
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Część III 

1. Przedstawić narzędzia oraz zasady pomiaru geometrii toru w płaszczyźnie 
poziomej i pionowej. 

2. Omówić kryteria oceny stanu podsypki. 

3. Diagnostyka podkładów drewnianych i strunobetonowych. 

4. Omówić jakie elementy powinno zawierać obecne znakowanie 
produkowanych szyn kolejowych. 

5. Konserwacja nawierzchni kolejowej. 

6. Naprawy bieżące nawierzchni kolejowej. 

7. Technologia podbijania toru kolejowego. 

8. Technologia oczyszczania podsypki tłuczniowej. 

9. Technologia zgrzewania i spawania termitowego szyn. 

10. Technologia reprofilacji szyn kolejowych. 
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PROFIL DYPLOMOWANIA 

1.5.S – Projektowanie dróg i autostrad 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej 

Część I 

1. Nawierzchnie drogowe – podział, układ i funkcje warstw, zasady 
projektowania. 

2. Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne nawierzchni drogowej – elementy, 
wymagania. 

3. Nasypy drogowe – ogólne zasady budowy oraz kontrola i ocena 
zagęszczenia gruntów. 

4. Podział i rodzaje mieszanek mineralno–asfaltowych, wykonanie nawierzchni 
z mieszanek mineralno–asfaltowych. 

5. Jakie cechy wzroku kierowcy są istotne dla formułowania zasad 
projektowania bezpiecznych dróg i dlaczego. Podaj przykłady rozwiązań, 
które są związane z dostosowaniem do cech wzroku kierowcy 

6. Omów pierwszy warunek ruchu pojazdu. Jaki ma on wpływ na formułowanie 
zasad projektowania dróg (przykłady doboru parametrów projektowych) 

7. Wymień i omów czynniki wpływające na długość drogi hamowania. Podaj 
przykłady rozwiązań drogowych, które mogą skrócić drogę hamowania. 

8. Jakie parametry projektowe drogi mają wpływ na prędkość ruchu pojazdów. 
Narysuj charakter zależności (orientacyjny wykres zależności wybranych 
parametrów projektowych na prędkość ruchu). 

9. Zdefiniuj fundamentalne prawo przepływu ruchu. Narysuj zależność 
prędkość–gęstość–natężenie. Co to jest prędkość optymalna. 

10. Omów klasyfikację funkcjonalną i techniczną dróg (kategorie i klasy 
dróg).Do czego służą te klasyfikacje, scharakteryzuj parametry dróg i ich 
funkcje w poszczególnych klasach i kategoriach. Jaka jest zależność między 
klasami i kategoriami 

Część II 

1. Wymień parametry łuku poziomego wraz ze wzorem na długość stycznej. 
Omów pojęcia klotoida i krzywa koszowa (parametry, zastosowanie). 

2. Wymień parametry łuku pionowego wraz ze wzorem na długość stycznej. 
Jak oblicza się najniższy punkt niwelety drogi, jakie jest cel tego obliczenia? 

3. Co to jest koordynacja elementów planu i profilu drogi. Do czego służy i jak 
ją się ją uzyskuje. Wskaż przykłady błędnych rozwiązań, czym one 
skutkują? 

4. Jak określa się widoczność na odcinkach międzywęzłowych, jakie stosuje 
się rozwiązania poprawiające widoczność? 

5. Podaj ogólne wymagania projektowania skrzyżowań. Jakie są warunki 
wyboru lokalizacji i typu skrzyżowania? 
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6. Co to są punkty kolizji? Jak oblicza się liczbę punktów kolizji. Jakie stosuje 
się działania dla minimalizacji punktów kolizji? 

7. Wymień podstawowe elementy skrzyżowań z ruchem okrężnym. Wskaż 
uwarunkowania stosowania skrzyżowań typu małe rondo. 

8. Jak określa się widoczność na skrzyżowaniach? Jakie należy wdrażać 
rozwiązania poprawiające widoczność? 

9. Co to jest cykl i faza sygnalizacji świetlnej. Jak oblicza się długość cyklu 
optymalnego? 

10. Jakie parametry należy brać pod uwagę projektując drogi, zjazd, parkingi? 
Co to jest przejezdność oraz pojazd miarodajny? 

Część III 

1. Jakie czynniki drogowo–ruchowe mają wpływ na przepustowość przekroju 
drogi na odcinku międzywęzłowym drogi dwupasowej dwukierunkowej. 
Podać formułę wg metody HCM. Jaka jest maksymalna przepustowość 
takiej drogi 

2. Jakie czynniki drogowo–ruchowe mają wpływ na przepustowość przekroju 
drogi na odcinku międzywęzłowym drogi dwujezdniowej. Podać formułę 
wg.metody HCM.Jak jest maksymalna przepustowość jednego pasa ruchu. 

3. Co to jest poziom swobody ruchu na odcinku międzywęzłowym. Jak określa 
się ten poziom wg metody HCM? 

4. Jakie czynniki drogowo–ruchowe mają wpływ na przepustowość wlotu 
podporządkowanego na skrzyżowaniu czterowlotowym bez sygnalizacji 
świetlnej? 

5. Jakie czynniki drogowo–ruchowe mają wpływ na przepustowość wlotu na 
drodze głównej na skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej? 

6. Co to są relacje nadrzędne i zjawisko dławienia na skrzyżowaniu bez 
sygnalizacji świetlnej? 

7. Jak określa się poziomy swobody ruchu na skrzyżowaniach bez sygnalizacji 
świetlnej? 

8. Jakie czynniki drogowo–ruchowe mają wpływ na przepustowość ronda. W 
jakich warunkach ruchowych osiąga się największą przepustowość ronda? 

9. Jak oblicza się przepustowość relacji na skrzyżowaniu z sygnalizacją 
świetlną? 

10. Podaj bezpośrednie i pośrednie miary bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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PROFIL DYPLOMOWANIA 

1.6.S – Geotechnika 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej 

Część I  

1. Badania geotechniczne podłoża gruntowego. Metody laboratoryjne i 
polowe. 

2. Parametry geotechniczne i ich wzajemne zależności. 

3. Stan naprężenia w gruncie. 

4. Wytrzymałość gruntów na ścinanie. 

5. Osiadanie i konsolidacja podłoża gruntowego. 

6. Nośność podłoża gruntowego jednorodnego i uwarstwionego pod 
fundamentem bezpośrednim. 

7. Parcie i odpór gruntu. 

8. Stateczność skarp i zboczy: metody obliczeń sposoby stabilizacji. 

9. Badania geologiczno–inżynierskie: cel, zakres, metody, dokumentowanie. 

10. Występowanie wód podziemnych. Filtracja w gruntach jednorodnych i 
uwarstwionych. 

Część II  

1. Niekorzystne zjawiska związane z filtracją wody w gruncie. Zasady 
zabezpieczeń. 

2. Oddziaływanie parcia wody (i wyporu) na grunt i konstrukcje. 

3. Rodzaje budowli wodnych i ich funkcje. 

4. Kryteria ogólnej stateczności budowli piętrzącej. 

5. Rodzaje budowli morskich i ich funkcje. 

6. Rodzaje geosyntetyków, ich funkcje i zastosowania. 

7. Wykonawstwo i technologia robót budowlanych z zastosowaniem 
geosyntetyków. 

8. Badania geosyntetyków i wykorzystanie ich wyników w projektowaniu. 

9. Schematy zniszczenia budowli ziemnych zbrojonych geosyntetykami. 

10. Wymiarowanie zbrojenia geosyntetycznego. 

Część III  

1. Podstawy projektowania geotechnicznego według Eurokodu 7: kategorie 
geotechniczne obiektów budowlanych, podejścia obliczeniowe, rodzaje 
stanów granicznych. 

2. Fundamenty bezpośrednie: konstrukcja, ogólne zasady obliczeń i 
wykonawstwa. 

3. Metody wzmacniania podłoża gruntowego. 
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4. Obudowy głębokich wykopów: rodzaje, zastosowanie i wykonawstwo. 

5. Ściany oporowe: rodzaje, konstrukcja, zasady obliczeń. 

6. Pale fundamentowe: zastosowanie i technologie. 

7. Obliczenia fundamentów palowych: siły wewnętrzne i nośność pali. 

8. Grodze, rodzaje, zastosowanie, obliczenia. 

9. Odwodnienie wykopów budowlanych: zasady projektowania i 
wykonawstwo. 

10. Stałe drenaże poziome: zasady projektowania, wykonawstwo i eksploatacja. 
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PROFIL DYPLOMOWANIA 

1.7.S – Konstrukcje betonowe 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Konstrukcji Inżynierskich 

Część I 

1. Czynniki wpływające na skurcz i pełzanie betonu. Przebieg skurczu w czasie 
dla betonów zwykłych i wysokich wytrzymałości. Konsekwencje skurczu i 
pełzania. 

2. Wytrzymałość betonu w ujęciu statystycznym. Wytrzymałość średnia, 
charakterystyczna. Klasy wytrzymałości betonu. 

3. Minimalny i graniczny stopień zbrojenia. 

4. Opisać mechanizm tworzenia się rys na przykładzie osiowo rozciąganego 
pręta żelbetowego. Co to jest i kiedy następuje stan ustabilizowanego 
zarysowania. 

5. Mechanizmy zniszczenia belki żelbetowej i kryteria ich występowania. 

6. Opisać mechanizmy zniszczenia słupa żelbetowego na tle wykresu 
nośności granicznej przekroju żelbetowego N–M. Przypadek dużego i 
małego mimośrodu. 

7. Wyznaczanie mimośrodu konstrukcyjnego (statycznego) przy 
wymiarowaniu słupów żelbetowych. 

8. Nośność pojedynczo i podwójnie zbrojonego przekroju teowego. 

9. Omówić przypadek małego i dużego mimośrodu przy wymiarowaniu 
mimośrodowo ściskanych przekrojów żelbetowych. 

10. Ugięcie zginanej belki żelbetowej 

Część II 

1. Model kratownicowy do wymiarowania stref przypodporowych belek 
żelbetowych. 

2. Zasady konstruowania zbrojenia na ścinanie w belkach jedno–i 
dwuprzęsłowych. 

3. Koncepcja przestrzennego modelu kratownicowego w obliczaniu 
żelbetowego elementu skręcanego, sposób zbrojenia na skręcanie. 

4. Przebieg naprężeń skręcających w przekrojach prostokątnych, 
skrzynkowych i kołowych. 

5. Stropy płytowo–belkowe z płytą pracującą jednokierunkowo i w dwóch 
kierunkach: obliczanie i konstruowanie zbrojenia, (dopuszczalne 
uproszczenia w obliczaniu). 

6. Stropy bezbelkowe płyta–słup w charakterze podstawowego elementu 
konstrukcji szkieletowej budynku, zasady projektowania, w tym, 
dopuszczalne uproszczenia stosowane w obliczeniach statycznych. 

7. Konstruowanie rygli załamanych, naroży i wewnętrznych węzłów ram 
żelbetowych. 
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8. Konstrukcja przegubów żelbetowych w połączeniu słupa ze stopą 
fundamentową. 

9. Przebicie w płytach stropowych – sprawdzanie nośności i rodzaje zbrojenie 
na przebicie. 

10. Krótkie wsporniki słupa – modele obliczeniowe i konstruowanie zbrojenia. 

Część III 

1. Wsporniki belek – modele obliczeniowe, rodzaje zbrojenia 

2. Łuki żelbetowe – rodzaje, obciążenia, wymiarowanie i konstruowanie 
zbrojenia. 

3. Ściągi w łukach żelbetowych – rodzaje, zasady projektowania. 

4. Rodzaje fundamentów żelbetowych, obliczenia statyczne i wymiarowanie, 
kształtowanie zbrojenia stóp fundamentowych. 

5. Ściany oporowe – rodzaje ścian, geometria przekroju poprzecznego, 
obciążenia i sprawdzanie warunków stateczności. Podać przykład zbrojenia 
dla ściany płytowo–kątowej. 

6. Projektowanie belek podsuwnicowych, w tym obciążenia działające na tego 
rodzaju belkę jednoprzęsłową. 

7. Naprężenia normalne i styczne oraz trajektoria naprężeń głównych w tarczy 
żelbetowej obciążonej równomiernie na górnej i dolnej krawędzi 
(wyeksponować różnice wywołane sposobem obciążenia). 

8. Zbrojenie trajektorialne i ortogonalne tarcz – podaj różnice i naszkicuj 
przykładowe zbrojenie tarczy w przypadku obciążenia równomiernego: a) na 
krawędzi górnej, b) na krawędzi dolnej. 

9. Schemat obliczeniowy tarczy obciążonej na górnej krawędzi jedną lub 
dwiema siłami skupionymi. 

10. Obliczanie i konstruowanie zbrojenia prostokątnych żelbetowych zbiorników 
na ciecze. 
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PROFIL DYPLOMOWANIA 

1.8.S – Modelowanie konstrukcji inżynierskich 

Katedry odpowiedzialna: Katedra Mechaniki Budowli i Katedra Wytrzymałości 
Materiałów 

Część I 

1. Omówić zależności różniczkowe pomiędzy obciążeniem, siłą tnącą i 
momentem zginającym, zaprezentować te zależności na przykładzie belki. 

2. Na przykładzie belki swobodnie podpartej z dowolnym obciążeniem 
wyjaśnić zasadę zesztywnienia umożliwiającą wyznaczenie reakcji układu. 
Podać definicję tej zasady. 

3. Dla danego schematu statycznie wyznaczalnego narysować wykresy sił 
wewnętrznych. Uwaga: egzaminator rysuje schemat układu wraz z 
obciążeniem. 

4. Dla danego schematu statycznie wyznaczalnego narysować linie wpływu 
wskazanych wielkości (reakcji i sił wewnętrznych).Wykorzystując 
narysowane linie wpływu obliczyć wskazane wielkości statyczne wywołane 
danym obciążeniem statycznym (obciążanie linii wpływu).Uwaga: 
egzaminator rysuje schemat układu wraz z obciążeniem statycznym oraz 
wskazuje wielkości statyczne, dla których należy narysować linie wpływu. 

5. Dla podanego schematu statycznie wyznaczalnego i obciążenia ruchomego 
wyznaczyć ekstremalne wartości wskazanych wielkości statycznych – 
reakcji i sił wewnętrznych (obciążanie linii wpływu).Uwaga: egzaminator 
rysuje schemat układu wraz z obciążeniem ruchomym oraz wskazuje 
wielkości statyczne, dla których należy narysować linie wpływu. 

6. Wskazać różnice w zachowaniu konstrukcji statycznie wyznaczalnych i 
statycznie niewyznaczalnych: – przy takim samym obciążeniu, – przy 
działaniu obciążeń termicznych, – błędów montażu lub osiadania podpór,– 
wpływ zmian sztywności prętów na zachowanie się konstrukcji. 

7. Omówić fizyczny sens równań metody sił i metody przemieszczeń. 
Narysować przykład belki lub ramy i na ich przykładzie napisać równania 
kanoniczne obu metod i zinterpretować wszystkie składniki tych równań. 

8. Omówić sposoby wykorzystania symetrii w obliczeniach statycznych. 

9. Nośność graniczna belek i ram płaskich. 

10. Stateczność ram płaskich. 

Część II 

1. Prawo Hooke'a w stanie przestrzennym naprężeń, płaskim stanie naprężeń 
(PSN) i odkształceń (PSO) oraz stanie osiowym. Doświadczalne 
wyznaczanie modułu Younga i współczynnika Poissona. 

2. Statyczna próba rozciągania i ściskania. 

3. Zginanie proste i ukośne, analityczne i eksperymentalne wyznaczanie 
rozkładu naprężeń normalnych. 



 

18 | S t r o n a  
 

4. Zginanie ze ścinaniem, środek zginania. 

5. Ściskanie/rozciąganie mimośrodowe, wyznaczanie rozkładu naprężeń 
normalnych. 

6. Skręcanie swobodne prętów o przekrojach: kołowym, prostokątnym, 
cienkościennym. 

7. Metody obliczeń i pomiarów przemieszczeń w układach prętowych. 

8. Stateczność prętów ściskanych osiowo. 

9. Hipotezy wytrzymałościowe i ich zastosowanie w praktyce inżynierskiej. 

10. Nośność graniczna przekroju ściskanego/rozciąganego i zginanego. 

Część III 

1. Drgania swobodne układów dyskretnych o jednym i n stopniach swobody. 

2. Drgania wymuszone układów dyskretnych o jednym i n stopniach swobody. 

3. Omówić sposób wyznaczania globalnej macierzy sztywności i macierzy 
podatności układu za pomocą jednostkowych stanów przemieszczeń lub 
jednostkowych stanów obciążeń. Dla danego schematu statycznego 
wyznaczyć macierz sztywności i macierz podatności. Uwaga: egzaminator 
rysuje schemat układu. 

4. Omówić algorytm rozwiązywania problemów statyki konstrukcji prętowych 
za pomocą macierzowej metody przemieszczeń. Na przykładzie danego 
schematu statycznego omówić pojęcia: agregacja blokową i uniwersalna 
(bezpośrednia metoda przemieszczeń), kondensacja statyczna i 
modyfikacja. 

5. Modelowanie konstrukcji prętowych za pomocą elementów belkowych, 
ramowych, kratowych. 

6. Sposoby uwzględniania podłoża sprężystego w metodach macierzowych 
analizy konstrukcji. 

7. Zastosowanie macierzy geometrycznej w analizie II rzędu i w badaniu 
stateczności konstrukcji prętowych, algorytm rozwiązywania problemów 
stateczności konstrukcji prętowych za pomocą macierzowej metody 
przemieszczeń. 

8. Na wybranych przykładach konstrukcji o jednym stopniu swobody wyjaśnić 
podstawowe typy punktów bifurkacji i ścieżek równowagi. 

9. Wyjaśnić kryterium energetyczne badania ścieżek równowagi. 

10. Wyjaśnić wpływ stężeń na stateczność układów prętowych 
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PROFIL DYPLOMOWANIA 

1.9.S – Konstrukcje mostowe 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Konstrukcji Inżynierskich 

Część I 

1. Scharakteryzuj most kratowy górą otwarty. 

2. Naszkicuj przekrój poprzeczny typowego mostu zespolonego 
sześciodźwigarowego. Oznacz główne elementy konstrukcyjne oraz 
elementy wyposażenia. 

3. Omów wady i zalety zastosowania dodatkowej podpory tymczasowej w 
środku rozpiętości wznoszonego jednoprzęsłowego wiaduktu zespolonego. 

4. Naszkicuj przekrój poprzeczny kolejowego mostu z pomostem w formie płyty 
ortotropowej z jazdą dołem, oznacz elementy konstrukcyjne i elementy 
wyposażenia. 

5. Omów stosowane układy dźwigarów łukowych, ich stężeń oraz układy 
wieszaków w łukowych obiektach mostowych. 

6. Dla zadanej rozpiętości L dobierz i naszkicuj w skali przekrój poprzeczny 
zespolonego (stalowo betonowego) mostu drogowego. Przedstaw szkic 
siatki rusztu dźwigarów i poprzecznic z właściwym rozstawem poprzecznic. 

7. Omów główne parametry, które są pożądane w tzw. betonie mostowym. 

8. Wymień i omów elementy wyposażenia stosowane w drogowych 
konstrukcjach mostowych. 

9. Dla zadanej rozpiętości i klasy obciążenia przyjmij podstawowe wymiary 
jednoprzęsłowego belkowego mostu żelbetowego. Naszkicuj w skali 
przekrój poprzeczny wraz z wyposażeniem oraz widok z boku lub przekrój 
podłużny z podparciem przęseł. 

10. Przedstaw główne zasady rozmieszczenia i konstruowania zbrojenia w 
przekroju żelbetowym na podstawie PN–91/S–10042. 

11. Stan graniczny nośności i użytkowalności. Co jest rozpatrywane w 
poszczególnych stanach oraz jakie są główne założenia (normy mostowe) 

12. Technologia betonowania nawisowego: istota metody, typowe przekroje 
poprzeczne i podłużne, zakres rozpiętości. 

13. Przedstaw zestaw obciążeń podstawowych, które obciążają przyczółek w 
moście drogowym. 

Część II 

1. Co to jest drugorzędne podwieszenie i kiedy je stosujemy? 

2. Podaj przykłady łączników stosowanych w mostach zespolonych oraz opisz 
rolę jaką spełniają w konstrukcji. 

3. Naszkicuj przekrój poprzeczny drogowego mostu z pomostem w formie płyty 
ortotropowej z jazdą górą, oznacz elementy konstrukcyjne i elementy 
wyposażenia. 
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4. Omów metody wyznaczania rozkładu poprzecznego obciążenia na dźwigary 
główne przęseł mostowych. 

5. Omów różnice pomiędzy mostem wantowym i podwieszonym. 

6. Dla zadanej rozpiętości L dobierz i naszkicuj przekrój poprzeczny 
blachownicowego mostu kolejowego z jazdą dołem o jezdni otwartej. 

7. Przedstaw główne schematy statyczne stosowane w konstrukcjach 
betonowych mostów ramowych –naszkicuj te schematy i omów. 

8. Jakie klasy betonów stosujemy w mostownictwie i w jakich elementach 
stosujemy poszczególne klasy i dlaczego (dźwigary główne, kapy 
chodnikowe, płyty przejściowe, filary/przyczółki)? 

9. Jaka metoda wymiarowania elementów żelbetowych na zginanie 
obowiązuje w polskiej normie projektowania mostów betonowych PN–91/S–
10042 ? Czym się ta metoda charakteryzuje? 

10. Obliczanie mostów betonowych o ustroju rusztowym. Na podstawie 
przykładowo naszkicowanej linii wpływu rozdziału poprzecznego obciążeń 
(np. według Guyon–Massonetta) dla jednoprzęsłowego rusztu betonowego 
przedstaw schemat obliczenia maksymalnego momentu zginającego w 
wybranym dźwigarze podłużnym w środku rozpiętości tego mostu. 

11. Dźwigary prefabrykowane stosowane w mostownictwie. Przedstaw wraz ze 
szkicami co najmniej trzy typy dźwigarów prefabrykowanych, przyporządkuj 
te prefabrykaty do odpowiednich typów konstrukcji mostowych (układy 
płytowe belkowe, wolno podparte, ciągłe i uciąglane itp.). 

12. Technologia montażu nawisowego: istota metody, typowe przekroje 
poprzeczne i podłużne, zakres rozpiętości. 

13. Naszkicuj przyczółek mostowy w rzucie poziomym i w przekroju pionowym. 

Część III 

1. Naszkicuj widok z boku, przekrój poprzeczny oraz siatki elementów 
konstrukcyjnych i stężeń kratowego mostu kolejowego, jednotorowego o 
jezdni otwartej z jazdą dołem, górą zamkniętego o rozpiętości 60m. 

2. Narysuj wykres naprężeń normalnych oraz odkształceń dla przekroju 
typowego dźwigara zespolonego (płyta betonowa + blachownicowy 
niesymetryczny dźwigar stalowy) od czystego zginania i skurczu płyty 
betonowej. 

3. Podaj przykłady rozwiązań konstrukcyjnych otwartych i zamkniętych żeber 
podłużnych stosowanych w płytach ortotropowych pomostów. 

4. Scharakteryzuj łuk Langera. 

5. Omów metody wznoszenia stalowych obiektów mostowych. 

6. Omów cel i zasady przeprowadzania próbnych obciążeń obiektów 
mostowych, scharakteryzuj metodykę badań. 

7. Przedstaw główne schematy statyczne stosowane w konstrukcjach 
betonowych mostów łukowych – naszkicuj te schematy i omów. 

8. Jakie parametry wpływają na dobór i kształtowanie konstrukcji mostowej ? 
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9. Dla zadanej rozpiętości i klasy obciążenia przyjmij podstawowe wymiary 
jednoprzęsłowego płytowego mostu żelbetowego. Naszkicuj w skali przekrój 
poprzeczny wraz z wyposażeniem oraz widok z boku lub przekrój podłużny 
z podparciem przęseł. 

10. Nośność dźwigarów żelbetowych na ścinanie: jakie są składowe tej 
nośności. Narysuj przykładowy wykres obwiedni sił tnących i schemat 
pokrycia tego wykresu przez poszczególne składowe nośności przekroju 
żelbetowego na ścinanie 

11. Na czy polega metoda rozdzielnych współczynników stosowana w normach 
mostowych ? 

12. Technologia nasuwania podłużnego: istota metody, typowe przekroje 
poprzeczne i podłużne, zakres rozpiętości. 

13.  Naszkicuj filar mostowy w rzucie poziomym i w przekroju pionowym 
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PROFIL DYPLOMOWANIA 

1.10.S – Konstrukcje metalowe 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Konstrukcji Inżynierskich 

Część I 

1. Podać procedurę określania momentu bezwładności przekroju 
dwuteowego. 

2. Narysuj wykres momentów zginających, siły tnącej oraz linię ugięcia 
jednoprzęsłowej belki swobodnie podpartej ze wspornikiem, obciążonej siłą 
skupioną. 

3. Narysuj wykres momentów zginających, siły tnącej oraz linię ugięcia 
jednoprzęsłowej belki swobodnie podpartej ze wspornikiem, obciążonej 
obciążeniem ciągłym. 

4. Naszkicować siły wewnętrzne w jednonawowej ramie portalowej dla 
przykładowego obciążenia. 

5. Naszkicować wykresy sił wewnętrznych w belce dwuprzęsłowej obciążonej 
obciążeniem ciągłym. 

6. Narysować i omówić wykres naprężenia–odkształcenia (σ–ε)dla próbki 
wykonanej ze stali konstrukcyjnej niestopowej, poddanej rozciąganiu.(prawo 
Hooke’a, moduł odkształcalności podłużnej, granice: sprężystości, 
plastyczności, wytrzymałości). 

7. Omówić metody wyznaczania sił wewnętrznych w płaskich układach 
kratowych. 

8. Wymienić, jakie cechy materiałowe są stałe, niezależne od gatunku stali. 

9. Wymienić i krótko scharakteryzować właściwości mechaniczne stali. 

10. Co to jest odmiana plastyczności stali i w jaki sposób ją określamy?  

Część II 

1. Co to jest i w jakim celu wprowadza się pojęcie klasy przekroju? 

2. Co to jest zwichrzenie? Jak można przeciwdziałać temu zjawisku? 

3. Wymienić czynniki, od których zależy nośność belki stalowej. 

4. Wymienić czynniki, od których zależy nośność słupa jednogałęziowego, 
osiowo ściskanego. 

5. Omówić zasady wymiarowania belek z uwagi na zginanie, ścinanie, zginanie 
ze ścinaniem. 

6. Omówić problem stateczności globalnej pręta i stateczności lokalnej 
przekroju. 

7. Omówić zagadnienie długości wyboczeniowych prętów ściskanych. 

8. Omówić rodzaje i rolę stężeń stosowanych w konstrukcjach stalowych. 

9. Wyjaśnić zasadę pracy konstrukcji zespolonej oraz opisać minimum trzy 
rodzaje konstrukcji zespolonych. 



 

23 | S t r o n a  
 

10. Podać przykłady asortymentu stalowych wyrobów walcowanych na gorąco, 
giętych na zimno i spawanych. 

Część III 

1. Wymienić typowe niezgodności spoin i podać przyczyny ich powstawania. 

2. Omówić metody kontroli spoin. 

3. Na dowolnym przykładzie połączenia zakładkowego dwuciętego omówić 
możliwe sposoby zniszczenia takiego połączenia. 

4. W jakim celu (przy wymiarowaniu połączeń zakładkowych) należy 
uwzględniać wartości określające graniczne rozstawy śrub. 

5. Wyjaśnij pojęcia "kratownica samostateczna". 

6. Omówić sposoby zabezpieczania konstrukcji stalowych przed korozją. 

7. Narysować przykłady sztywnego i przegubowego połączenia belki stropowej 
z podciągiem. 

8. Co to jest korozja i od jakich czynników zależy szybkość korozji 
atmosferycznej?  

9. Narysować przykłady przegubowej i sztywnej podstawy słupa 
jednogałęziowego wykonanego z dwuteownika szerokostopowego. 

10. Podać zasady obowiązujące przy doborze zawiesi do montażu stalowych 
elementów konstrukcyjnych. 
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PROFIL DYPLOMOWANIA 

1.11.S – Technologia i organizacja budownictwa 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii 
Sejsmicznej  

Część I  

1. Metodyka doboru żurawia – istota, parametry, zakres stosowania. 

2. Zakres robót wykonywanych spycharkami – wyjaśnij uwzględniając moc i 
przeznaczenie maszyn, podaj przykłady. 

3. Koszt pracy maszynowej i ręcznej. Przedstaw składniki kosztów pracy w 
ujęciu kalkulacji kosztorysowej i rozliczenia wynagrodzenia za pracę. 

4. Klasyfikacja i przeznaczenie maszyn do robót ziemnych. Rodzaje 
wydajności maszyn budowlanych. 

5. Transport, układanie i pielęgnacja betonu w zmiennych warunkach 
atmosferycznych – omów wybrane przykłady dla warunków letnich i 
zimowych. 

6. Deskowania – rodzaje, przeznaczenie, zasady bezpieczeństwa ich 
użytkowania i wymagana dokumentacja. 

7. Roboty kafarowe – rodzaje oraz przeznaczenie młotów kafarowych i 
bezkafarowych. 

8. Roboty wyburzeniowe – rodzaje, wykonawstwo i zastosowanie. 

9. Prefabrykacja – zalecenia dotyczące technologii i organizacji. 

10. Metodyka planowania robót transportowych. Wyjaśnij zasadę 
nieprzerwanego transportu. 

Część II  

1. Podstawowe funkcje zarządzania i relacje pomiędzy nimi. 

2. Otoczenie organizacji, elementy i relacje. 

3. Rodzaje struktur organizacyjnych, charakterystyka, wady i zalety. 

4. Metody organizacji i zarządzania procesem budowlanym. Umowy w 
procesie inwestycyjnym. 

5. Metody harmonogramowania robót budowlanych i rodzaje harmonogramów 
budowlanych. 

6. Metody organizacji pracy. Zasady planowania przebiegu robót 
budowlanych. 

7. Tryb dokonywania formalności i tok postępowania w procesie budowlanym. 

8. Zagospodarowanie placu budowy – parametry, elementy, zasady ich 
doboru. 

9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie – podstawy prawne, 
dokumentacja BHP, przeciwdziałanie zagrożeniom. 

10. Uczestnicy procesu budowlanego – ich podstawowe prawa i obowiązki. 
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Część III  

1. Metody kosztorysowanie robót budowlanych – rodzaje, zastosowanie, 
składniki kalkulacyjne ceny kosztorysowej. 

2. Rodzaje kosztorysów budowlanych – klasyfikacje, zastosowanie, podstawy 
sporządzania. 

3. Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych – metoda sporządzania, 
forma, zawartość, przeznaczenie. 

4. Wynagrodzenie za roboty budowlane – formy, istota, podstawy prawne, 
zastosowanie w praktyce. 

5. Harmonogram finansowo–rzeczowy – istota, zakres wykorzystania. 

6. Przedmiar, obmiar robót budowalnych – różnice, zasady sporządzania, 
przykłady zasad przedmiarowania wybranych robót budowalnych. 

7. Program funkcjonalno–użytkowy – podstawy prawne, zawartość, 
wykorzystanie w praktyce. 

8. Zasady wyboru wykonawcy robót budowlanych w obszarze zamówień 
publicznych i niepublicznych. 

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – podstawy prawne, 
zawartość, zakres wykorzystania w praktyce. 

10. Metody oceny efektywności inwestycji budowlanych. 
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Kierunek BUDOWNICTWO 
 

Studia niestacjonarne – N 

 

1. Specjalności na kierunku budownictwo 
 

1.1. N – Budownictwo ogólne 
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SPECJALNOŚĆ 

1.1.N – Budownictwo ogólne 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej 

Część I  

1. Cel i zasady koordynacji modularnej w budownictwie. Rodzaje typizacji w 
budownictwie. 

2. Kombinacje obciążeń w budownictwie w Stanie Granicznym Nośności 
(SGN) i Stanie Granicznym Użytkowania (SGU) – porównanie. 

3. Zasady konstruowania łęków ceglanych i sklepień. 

4. Przykłady stropów na belkach drewnianych z pokazaniem oparcia na ścianie 
wewnętrznej i zewnętrznej – szczegółowy zakres pytania określa 
Egzaminator. 

5. Przykłady stropów na belkach stalowych z pokazaniem oparcia na ścianie 
wewnętrznej i zewnętrznej – szczegółowy zakres pytania określa 
Egzaminator. 

6. Różnica pomiędzy stopem stalowo–ceramicznym i ceramicznym. 

7. Przekroje poprzeczne stropów DZ, TERIVA i FERT oraz Akerman. Oparcie 
stropów gęstożebrowych na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej – 
szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator. 

8. Obciążenie stropów gęsto–żebrowych ścianami działowymi. Przekroje 
poprzeczne żeber poszerzonych, zasady konstruowania i obliczeń 
statycznych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator. 

9. Zasady obliczeń murów niezbrojonych na ściskanie. 

10. Przekroje poprzeczne murów jednorodnych, jednowarstwowych i 
trójwarstwowych. 

Część II  

1. Zasady konstruowania dylatacji oraz dobór materiałów na warstwę 
osłonową muru trójwarstwowego. 

2. Dach drewniany stromy typu krokwiowego: schemat statyczny, wykres 
momentów zginających, szczegóły węzłów konstrukcyjnych – szczegółowy 
zakres pytania określa Egzaminator. 

3. Dach drewniany stromy typu jętkowego: schemat statyczny, wykresy 
momentów, szczegóły węzłów konstrukcyjnych – szczegółowy zakres 
pytania określa Egzaminator. 

4. Dach drewniany stromy typu płatwiowo–kleszczowego: schemat statyczny, 
wykres momentów, szczegóły węzłów konstrukcyjnych dla przypadku płatwi 
gerberowskiej i płatwi zespolonej – szczegółowy zakres pytania określa 
Egzaminator. 
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5. Dach drewniany stromy wieszarowy, dwu–wieszarowy – schemat statyczny, 
szczegóły węzłów konstrukcyjnych – szczegółowy zakres pytania określa 
Egzaminator. 

6. Zasady projektowania ścian kolankowych obciążonych drewnianym dachem 
stromym. 

7. Stropodach niewentylowany: przekrój poprzeczny przez węzeł stropowo–
ścienny w obrębie gzymsu – szczegółowy zakres pytania określa 
Egzaminator. 

8. Stropodach wentylowany: przekrój poprzeczny przez węzeł stropowo–
ścienny w obrębie gzymsu – szczegółowy zakres pytania określa 
Egzaminator. 

9. Różnica pomiędzy stropodachem przewietrzanym a odpowietrzanym. 

10. Stropodach odwrócony – zasady konstruowania i przekrój poprzeczny przez 
układ warstw. 

Część III  

1. Schody żelbetowe monolityczne płytowe i na belkach spocznikowych: 
schemat statyczny, schemat obciążenia, wykres momentów zginających, 
zbrojenie – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator. 

2. Zasady konstruowania spocznikowych belek ukrytych w schodach 
żelbetowych. 

3. Nadproża okienne i drzwiowe: żelbetowe monolityczne, prefabrykowane L–
19, stalowo–ceramiczne Kleina, stalowy zespół belkowy – szczegółowy 
zakres pytania określa Egzaminator. 

4. Zasady konstruowania wieloboku obciążenia nadproży okiennych. 

5. Ławy fundamentowe: ceglane, kamienne, betonowe, żelbetowe. Stopy 
fundamentowe żelbetowe grupowe: zasady konstruowania – szczegółowy 
zakres pytania określa Egzaminator. 

6. Izolacja przeciwwilgociowa murów w gruncie w zależności od poziomu wody 
gruntowej. 

7. Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród pionowych i 
poziomych w budownictwie ogólnym. 

8. Wymagania w zakresie ochrony ppoż. obiektów budownictwa ogólnego: 
szerokość dróg ewakuacyjnych, powierzchnia stref pożarowych, klasa 
odporności ogniowej oraz kategoria zagrożenia ludzi – szczegółowy zakres 
pytania określa Egzaminator. 

9. Obliczanie i zbrojenie stropów żelbetowych – szczegółowy zakres pytania 
określa Egzaminator. 

10. Obliczanie i zbrojenie belek i słupów żelbetowych – szczegółowy zakres 
pytania określa Egzaminator. 

 


