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Inżynieria sanitarna 

Studia stacjonarne – S 

1. Specjalności na kierunku inżynieria środowiska 

 
1.1. S – Infrastruktura wodna 

1.2. S – Sieci i instalacje 

1.3. S – Technologie w inżynierii środowiska 

1.4. S – Environmental Engineering 

  



 
 

SPECJALNOŚĆ 

1.1.S – Infrastruktura wodna  

K – Część kierunkowa 
 

Ochrona przeciwpowodziowa 
 
W – Część wybieralna 
 

Hydrologia zlewni zurbanizowanej 
Melioracje i odwodnienia 

  



 
 

Część kierunkowa 

Ochrona przeciwpowodziowa (K) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej 

1. Powódź – geneza i klasyfikacja 

2. Strategie ograniczania skutków powodzi w świetle Dyrektywy Powodziowej UE 

3. Straty powodziowe – klasyfikacja i przykłady 

4. Środki ochrony przeciwpowodziowej – klasyfikacja i przykłady 

5. Metody prognozowania wezbrań w rzekach 

6. Wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego. Mapy zagrożenia i ryzyka 
powodziowego. 

7. Metody redukcji kulminacji fali wezbraniowej 

8. Czynniki determinujące przepustowość koryt i dolin rzecznych 

9. Zjawiska lodowe i ich wpływ na zagrożenie powodziowe 

10. Wały przeciwpowodziowe – zasady konstrukcji, wpływ na warunki przepływu, 
mechanizmy niszczenia 

11. Rola zbiorników retencyjnych w ochronie przeciwpowodziowej 

12. Poldery i suche zbiorniki przeciwpowodziowe – zasady konstrukcji i działania 

13. Doraźne środki ochrony przeciwpowodziowej 

14. Wpływ urbanizacji na zagrożenie powodziowe w miastach. 

15. Wpływ zmian klimatu na zagrożenie powodziowe. Adaptacja miast do zmian 
zagrożenia powodziowego. 

  



 
 

Część wybieralna 

Hydrologia zlewni zurbanizowanej (W) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej 

1. Specyfika zlewni miejskiej. 

2. Cykl hydrologiczny w zlewniach zurbanizowanych. 

3. Fizyczno–geograficzne charakterystyki zlewni zurbanizowanych 

4. Kształtowanie się opadów na obszarach zurbanizowanych. Efekt miejskiej 
wyspy ciepła. 

5. Pojęcie modelu „opad–odpływ” w zagadnieniach obliczania odpływu ze zlewni 
zurbanizowanej. 

6. Czas koncentracji w obliczaniu odpływu ze zlewni zurbanizowanej.  

7. Deszcz obliczeniowy (miarodajny) w „inżynierskich” (globalnych) modelach 
odpływu ze zlewni. 

8. Hietogramy opadów jako informacje wejściowe do modeli odpływu ze zlewni 
miejskich. 

9. Opad efektywny i metody jego wyznaczania. 

10. Uproszczone („inżynierskie”, globalne) metody obliczania odpływu ze zlewni 
zurbanizowanych.  

11. Konceptualne i hydrodynamiczne modele odpływu ze zlewni – ogólna idea i 
cechy modeli oraz sposoby wyznaczania ich parametrów.  

12. Metody określania spływu powierzchniowego w zintegrowanych modelach 
odpływu ze zlewni.  

13. Modele określania transformacji przepływu w kanałach otwartych w 
zintegrowanych modelach odpływu ze zlewni. 

14. HEC–HMS jako przykład oprogramowania wspomagającego pracę inżyniera. 

15. Zagospodarowanie wód opadowych na obszarach zurbanizowanych. 

Melioracje i odwodnienia (W) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej 

1. Przepływ wody na powierzchniach umocnionych i nieumocnionych – dynamika 
i intensywność procesów, przyczyny podtopień. 

2. Idea błękitnej i zielonej infrastruktury miejskiej – definicje, cele, funkcje, 
rozwiązania. 

3. Retencja i nawadnianie zieleni  w gospodarowaniu wodą opadową – opis 
ogólny, czynniki determinujące, funkcje, rozwiązania techniczne. 

4. Proces infiltracji w gospodarowaniu wodą opadową – opis ogólny, funkcje, 
możliwości i ograniczenia, rozwiązania techniczne. 

5. Zielone dachy i zielone ściany jako przykład obiektów związanych z 
gospodarowaniem wodą opadową – rodzaje, budowa, funkcje, możliwości i 
ograniczenia, obliczenia. 

6. Niecki retencyjne, niecki chłonne i ogrody deszczowe jako przykłady obiektów 
związanych z gospodarowaniem wodą opadową – rodzaje, budowa, funkcje, 
możliwości i ograniczenia, obliczenia. 



 
 

7. Studnie i rowy chłonne w gospodarowaniu wodą opadową – funkcje, możliwości 
i ograniczenia, obliczenia. 

8. Aspekty obliczeniowe w projektowaniu i weryfikacji obiektów i systemów 
zagospodarowania wody opadowej – pojęcie „miarodajności” parametrów 
obliczeniowych, kryteria projektowe, sposób określania opadu miarodajnego, 
metody obliczania ilości wód opadowych.  

9. Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z powierzchni dróg, ulic, 
parkingów i MOP–ów – specyfika obiektów, zasady obliczania i doboru 
urządzeń, rola zieleni retencyjnej możliwości i ograniczenia. 

10. Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych w obrębie nieruchomości 
– możliwości, ograniczenia, zasady obliczeń. 

11. Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych na obszarach zabudowy 
mieszkaniowej i obiektów handlowo–usługowych – możliwości, ograniczenia, 
zasady obliczeń, rola zieleni retencyjnej. 

12. Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z obiektów sportowych 
(boisk i stadionów) – specyfika obiektów, możliwości, ograniczenia, zasady 
projektowania. 

13. Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z lotnisk – specyfika 
obiektów, możliwości, ograniczenia, zasady projektowania. 

14. Zasady wymiarowania urządzeń zagospodarowania wody opadowej 
wykorzystujących proces infiltracji (rozwiązania bez retencji i z retencją wód 
opadowych).  

15. Melioracje: definicja, zasady ogólne, zasady kształtowania stosunków 
wodnych, zasady zwiększania retencji.   

  



 
 

SPECJALNOŚĆ 

1.2.S – Sieci i instalacje  

K – Część kierunkowa 
 

Wodociągi i kanalizacja 
 

W – Część wybieralna 
 

Optymalizacja systemów inżynierii sanitarnej  
Wentylacja i klimatyzacja 
Technika sanitarna 
Ogrzewnictwo 

  



 
 

Część kierunkowa 

Wodociągi i kanalizacja (K) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Sanitarnej 

1. Wskaźniki zapotrzebowania na wodę wodociągową. Cechy charakterystyczne 
procesu konsumpcji wody wodociągowej. 

2. Ujęcia wód: powierzchniowe, płytkie studnie wodociągowe, drenażowe ujęcia 
wód podziemnych, głębinowe wód podziemnych, ujęcia infiltracyjne. 

3. Klasyfikacja przewodów wodociągowych, ich szorstkość i przepustowość. 

4. Zasady lokalizacji magistral wodociągowych. 

5. Cele magazynowania wody w systemie wodociągowym. Rodzaje zbiorników 
wodociągowych. 

6. Pompownie wodociągowe w systemie zaopatrzenia w wodę. Współpraca 
pompowni, zbiornika i przewodu magistralnego. 

7. Uzbrojenie przewodów wodociągowych i poszukiwanie przecieków. 

8. Strefowanie sieci wodociągowych. 

9. Określanie ilości ścieków:•sanitarnych, •deszczowych. 

10. Cele systemów kanalizacyjnych i ich klasyfikacja. 

11. Przekroje poprzeczne przewodów kanalizacyjnych, materiały, kontrola, 
czyszczenie i renowacja kolektorów kanalizacyjnych. 

12. Zasady trasowania przewodów kanalizacyjnych. Warunki samooczyszczania 
przewodów kanalizacyjnych. Grawitacyjny system odprowadzania ścieków. 
Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa. 

13. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych: studzienki rewizyjne, płuczka kanałowa. 
Syfony i lewary na sieciach kanalizacyjnych. Przelewy burzowe i separatory. 

14. Pompownie kanalizacyjne – lokalizacja, wydajność i wysokość podnoszenia. 

15. Wyloty kanalizacyjne do odbiorników 

  



 
 

Część wybieralna 

Optymalizacja systemów inżynierii sanitarnej (W) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Sanitarnej 

1. Rodzaje problemów decyzyjnych i rola optymalizacji w procesie podejmowania 
decyzji 

2. Zespół czynników oceny przy optymalizacji systemu 

3. Cechy i struktura modeli optymalizacyjnych 

4. Ekonomiczne kryteria optymalizacji (wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna 
stopa zwrotu (IRR), prosty okres zwrotu (PPB), zdyskontowany okres zwrotu 
(DPB)) 

5. Pozaekonomiczne kryteria optymalizacji 

6. Omówić klasyczne zadanie optymalizacyjne – zagadnienie transportowe 

7. Omówić klasyczne zadanie optymalizacyjne – problem przydziału 

8. Omówić klasyczne zadanie optymalizacyjne – problem doboru komponentów 
diety 

9. Omówić klasyczne zadanie optymalizacyjne – produkcja zakładu 
przemysłowego 

10. Omówić klasyczne zadanie optymalizacyjne – wielookresowe planowanie 
produkcji 

11. Optymalizacja wyboru źródeł zaopatrzenia w wódę 

12. Optymalizacja gospodarki ściekowej (trasowanie sieci kanalizacyjnej, 
lokalizacja pompowni i oczyszczalni ścieków) 

13. Metoda oceny punktowej i metoda premiowania na przykładzie wyboru wariantu 
oczyszczania ścieków 

14. Optymalizacja wielostopniowego procesu oczyszczania ścieków 

15. Zadanie wielopoziomowej optymalizacji systemu kanalizacyjnego metodą 
dekompozycji i koordynacji 

Wentylacja i klimatyzacja (W) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Sanitarnej 

1. Charakterystyka poszczególnych rodzajów wentylacji budynków. 

2. Parametry stanu i procesy przemiany powietrza wilgotnego. Wykres h–x. 

3. Mikroklimat pomieszczeń i komfort cieplny. Zewnętrzne i wewnętrzne zyski 
ciepła i wilgoci. 

4. Strumień powietrza wentylacyjnego i jego własności. 

5. Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego w wentylacji ogólnej.  

6. Klasyfikacja i charakterystyka systemów wentylacji i klimatyzacji budynków. 

7. Rozdział powietrza w pomieszczeniach wentylowanych. Nawiewniki i 
wywiewniki. 

8. Przewody, armatura i urządzenia w instalacjach wentylacji budynków. 

9. Rodzaje i lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza.  



 
 

10. Zasady wymiarowania przewodów i elementów wyposażenia instalacji 
wentylacji mechanicznej. 

11. Procesy uzdatniania powietrza w klimatyzacji – rozwiązania techniczne i 
urządzenia. 

12. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

13. Akustyka – podstawowe pojęcia, ochrona przed hałasem. 

14. Recyrkulacja powietrza i odzysk ciepła w instalacji wentylacji mechanicznej. 

15. Wymagania przepisów prawnych i norm w zakresie wentylacji i klimatyzacji 
pomieszczeń 

Technika sanitarna (W) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Sanitarnej 

1. Ozonowanie wody basenowej•zalety ozonowania,•opisać podstawowe 

warianty pełnego ozonowania,•wykorzystanie zbiornika przelewowego jako 
reaktora (jaką mamy alternatywę?). 

2. Filtry ciśnieniowe•różnice m. filtrami jedno i wielowarstwowymi (cechy 

charakterystyczne jednych i drugich:budowa, działanie, właściwości,)•zalety 

filtracji wielowarstwowej w por. z jednowarstwową (wypunktować),•wymienić 
kolejność czynności (a) przy płukaniu wodą i powietrzem oraz (b) przy płukaniu 
samąwodą; (podając odpow. parametry, np. czasy płukania). 

3. Typy i rodzaje przelewów w basenach (narysować i omówić wszystkie). 

4. Narysować i omówić (opisać urządzenia) schemat technologiczny systemu 
uzdatniania wody basenowej składające się z nast. procesów jednostkowych: 
{ozonowanie + filtracja przez złoże sorbcyjne + korekta pH + dezynfekcja zw. 
chloru}. 

5. Narysować i omówić (opisać urządzenia) schemat technologiczny systemu 
uzdatniania wody basenowej składające się z nast. procesów jednostkowych: 
(koagulacja + filtracja przez złoże wielowarstwowe + ozonowanie części 
strumienia wody obiegowej + korekta pH + dezynfekcja zw. chloru). 

6. Narysować i omówić (opisać urządzenia) schemat technologiczny systemu 
uzdatniania wody basenowej składającej się z nast. procesów jednostkowych: 
(koagulacja + filtracja + ozonowanie z wydłużonym czasem kontaktu ozonu z 
wodą + filtracja przez złoże sorbcyjne + korekta pH + dezynfekcja zw. Chloru). 

7. Kąpieliska na wodach naturalnych (rodzaje, rysunki, zasady proj. {wskaźniki, 
ogólne warunki i zasady lokalizacji, elementy funkcjonalne, plaże itp.}). 

8. Baseny otwarte (def. - cechy wyróżniające, czynniki lokalizacji, obejścia, 
brodziki, in.), baseny kryte (wymiary w rzucie, głębokość). 

9. Podział kąpielisk i basenów (uwzględnić podział klasyczny i komercyjny). 

10. Baseny do skoków (wymiary, temp., trampoliny, wieże (omówić, rysunki), inne 
wyposażenie). 

11. Konstrukcja / materiały i wykładziny niecki basenowej (wymienić, omówić).  

12. Podział odzieży (zdefiniować), stopnie zabrudzenia w zakładach pracy 
(zdefiniować), metody uzdatniania odzieży ochronnej (omówić). 

13. Bidety, kabiny bidetowe, punkty higieny osobistej kobiet (narysować, opisać, 
podać szczegóły techniczne, wymiary, wskaźniki ilościowe w projektowaniu). 



 
 

14. Schematy funkcjonalne węzłów higieniczno–sanitarnych w zakładach pracy dla 
I, II i III stopnia zabrudzenia (narysować, opisać rysunki, omówić). Zasady 
projektowania umywalni, natryskowni, szatni i jadalni w zakładach pracy. 

15. Usytuowanie węzłów higieniczno–sanitarnych w zakładach pracy – wszystkie 
przypadki (narysować, opisać rysunki, omówić okoliczności i cechy stosowania 
poszczególnych lokalizacji) 

Ogrzewnictwo (W) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Sanitarnej 

1. Metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku oraz 
świadectwa charakterystyki energetycznej. 

2. Sposoby poprawy charakterystyki energetycznej budynku/zmniejszenia 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. 

3. Definicje i charakterystyka odnawialnych źródeł energii. 

4. Własności i procesy spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych. 

5. Klasyfikacja i charakterystyka kotłów na paliwa stałe, ciekłe i gazowe. 

6. Instalacje paliwowe i magazynowanie paliw stałych, ciekłych i gazowych. 

7. Parametry obliczeniowe oraz bilans ciepła źródła zasilającego układy 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

8. Schematy ideowe, armatura i urządzenia instalacji kotłowni wodnych na paliwa 
stałe, ciekłe i gazowe.  

9. Układy regulacji automatycznej obiegów kotłowych i instalacyjnych zasilanych 
z kotłowni. 

10. Urządzenia zabezpieczające i stabilizujące ciśnienie w obiegach instalacyjnych 
zasilanych z kotłów.  

11. Instalacja odprowadzania spalin oraz systemy powietrzno–spalinowe.  

12. Pomieszczenia z kotłami/kotłownie na paliwa stałe, ciekłe i gazowe – 
wymagania i wyposażenie.  

13. Skojarzone wytwarzanie nośników energii (kogeneracja i trigeneracja) – 
wskaźniki efektywności energetycznej oraz rozwiązania techniczne.  

14. Pompy ciepła – zasady działania, obiegi termodynamiczne, współczynniki 
efektywności energetycznej, dolne źródła ciepła. 

15. Schematy ideowe, armatura i urządzenia źródeł ciepła wyposażonych w pompy 
ciepła. 

  



 
 

SPECJALNOŚĆ 

1.3.S – Technologie w inżynierii środowiska  

K – Część kierunkowa 
 

Technologie i urządzenia w inżynierii środowiska 
 

W – Część wybieralna 
 

Chemia, biologia, monitoring środowiska  
Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska  

  



 
 

Część kierunkowa 

Technologie i urządzenia w inżynierii środowiska (K) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska 

1. Wstępne oczyszczanie wód powierzchniowych.  

2. Usuwanie barwy i mętności wody.  

3. Usuwanie żelaza, manganu oraz amoniaku z wód podziemnych.  

4. Układy technologiczne zmiękczania i demineralizacji wody.  

5. Techniki membranowe w uzdatnianiu wód i oczyszczaniu ścieków.  

6. Mechaniczne podczyszczanie ścieków – układy technologiczne, urządzenia.  

7. Parametry technologiczne procesów osadu czynnego oraz złóż biologicznych.  

8. Systemy i urządzenia do oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego oraz 
metodą złóż biologicznych.  

9. Systemy i urządzenia do dezynfekcji wód przeznaczonych do picia.  

10. Zasady projektowania układów technologicznych i urządzeń do uzdatniania 
wód podziemnych i powierzchniowych.  

11. Zasady projektowania układów technologicznych oraz urządzeń do 
oczyszczania ścieków bytowych i komunalnych.  

12. Zagęszczanie i odwadnianie osadów ściekowych – metody i urządzenia.  

13. Kondycjonowanie i stabilizacji osadów ściekowych – metody i urządzenia.  

14. Naturalne metody oczyszczania ścieków – układy technologiczne, zasady 
projektowania.  

15. Modele gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych. 

  



 
 

Część wybieralna 

Chemia, biologia, monitoring środowiska (W) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska 

1. Wyjaśnij, na czym polega zjawisko Dopplera. Podaj, do czego jest 
wykorzystywane. 

2. Objaśnij, na czym polega pierwotne a na czym wtórne powstawanie 
pierwiastków. Kiedy następuje wychwyt neutronów? 

3. Wymień główne składniki wody morskiej i słodkiej. Podaj zasadnicze różnice. 

4. Co to są wody i ścieki opadowe (deszczowe). Wymień charakterystyczne 
zanieczyszczenia w nich występujące oraz podaj ich pochodzenie 

5. Wskaźniki organicznych zanieczyszczeń wód i ścieków.  

6. Wskaźniki biologicznych zanieczyszczeń wód i ścieków.  

7. Wskaźniki biogennych zanieczyszczeń wód i ścieków.  

8. Wskaźniki zanieczyszczeń osadów ściekowych.  

9. Zmiany składu chemicznego i sukcesja mikroorganizmów podczas 
samooczyszczania wód płynących.  

10. Mikroorganizmy w wódach naturalnych i w sieci wodociągowej.  

11. Wpływ czynników środowiskowych na biocenozy ekosystemów wodnych. 

12. Metody dezynfekcji wód przeznaczonych do picia.  

13. Podstawowe regulacje prawne w ochronie środowiska.  

14. Zasady zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.  

15. Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych – cele i zadania. 

Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska (W) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska 

1. Procesy sedymentacji i filtracji w usuwaniu zanieczyszczeń z wody i ścieków.  

2. Odżelazianie i odmanganianie wód podziemnych.  

3. Rodzaje i mechanizmy procesu flotacji.  

4. Koagulacja zanieczyszczeń wody i ścieków.  

5. Wymiana jonowa i chemiczne strącanie w zmiękczaniu i demineralizacji wody.  

6. Procesy membranowe w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków – podział, 
podstawowe pojęcia i mechanizmy.  

7. Procesy sorpcyjne w uzdatnianiu wód.  

8. Utlenianie i redukcja w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.  

9. Mechanizmy dezynfekcji wód przeznaczonych do picia.  

10. Procesy biochemicznego usuwania zanieczyszczeń organicznych ze ścieków.  

11. Biologiczne usuwanie azotu z wód i ścieków.  

12. Biologiczne i chemiczne usuwanie fosforu z wód i ścieków.  

13. Procesy stabilizacji tlenowej i beztlenowej osadów ściekowych.  

14. Eutrofizacja – mechanizmy procesu i metody zapobiegania.  

15. Usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków w oczyszczalniach gruntowo–roślinnych.  



 
 

SPECJALNOŚĆ 

1.4.S –Environmental engineering  

K – Część kierunkowa 
 

Wastewater engineering 
 

W – Część wybieralna 
 

Fluid mechanics 
Water supply and wastewater disposal 
Urban hydrology 

  



 
 

Część kierunkowa 

Wastewater engineering (K) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Sanitarnej / Katedra Technologii w 
Inżynierii Środowiska 

1. Flowrates for the design and operation of wastewater treatment facilities. 

2. What are the key components of wastewater and their typical concentrations? 

3. Draw a typical treatment system for municipal wastewater. What are the typical 
removal efficiencies of most common constituents at each stage of treatment? 

4. Briefly describe processes used for preliminary and mechanical treatment 
(schematic diagrams, dimensions, design considerations). 

5. Principles of bacterial growth in activated sludge systems. 

6. Nitrification process (reaction, microorganisms involved, factors influencing 
process kinetics). 

7. Denitrification process (reaction, microorganisms involved, factors influencing 
process kinetics). 

8. Enhance biological P removal (principle, microorganisms involved, factors 
influencing process kinetics). 

9. Principles of the design and operation of modern BNR activated sludge systems 
(show typical examples of BNR systems for combined N and P removal) 

10. Solids mass balances for the clarifier. 

11. Compare primary and secondary clarifiers (construction, design parameters). 

12. General characteristics of membrane processes for advanced wastewater 
treatment. What are the types of membrane modules? 

13. Draw a schematic layout of the sludge handling processes in wastewater 
treatment plants. Briefly describe each unit process. 

14. Major biochemical processes occurring in anaerobic digesters (flowsheet) 

15. Brief characteristics of mesophilicand thermophylicanaerobic digestion 

  



 
 

Część wybieralna 

Fluid mechanics (W) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej 

1. Fluid properties (basic definitions). 

2. Basic conservation laws. 

3. Hydrostatics. 

4. Kinematics of fluid – basic definitions. 

5. Equations of Motion (Bernoulli integral). 

6. Characterization of turbulent and laminar flow. 

7. Bernoulli equation for real liquid. 

8. Steady and unsteady flow in pipes under pressure. 

9. Open channel flow and its classifications.  

10. Critical flow. 

11. Outflow through the orifice.  

12. Flow through the spillway. 

13. Scales and Dimensionless Numbers.  

14. Principles of groundwater flow. 

15. Water quality modelling – general description. 

WATER SUPPLY ANDWASTEWATER DISPOSAL (W) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Sanitarnej 

1. Types of sewerage systems. Criteria of selection of a sewerage system. 

2. Design parameters of gravitational sanitary sewerage system. 

3. Identify the main problems with sewage disposal at the rural areas 

4. List the solutions for de–centralized wastewater collection and/or disposal in the 
countryside. 

5. Location requirements of a single–house wastewater treatment plant. 

6. Low–pressure sewerage system. 

7. Vacuum sewerage system. 

8. Methods of calculation of stormwater runoff for the design of urban drainage 
system. 

9. What is a sustainable urban drainage system? Explain the present approach for 
design of drainage systems in the city. List SUDS techniques. 

10. Stormwater pollution and methods of treatment. 

11. Discuss infiltration methods for stormwater runoff disposal. 

12. Green roofs. Types, application, benefits. 

13. Discuss retention of stormwater runoff. 

14. Types of constructed wetlands.  

15. Constructed wetlands for stormwater retention and treatment – design 
recommendations 



 
 

URBAN HYDROLOGY (W) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej 

1. Specificity of urban basins (general characteristic of typical features and their 
consequences to stormwater outflow). 

2. Influence of urbanization on hydrological cycle in developed areas. 

3. The heat island effect in urban areas. 

4. Parameters describing physical and geographical characteristics of urban 
basins. 

5. Rainfall in urban basins – general description. 

6. Rainfall–runoff models for stormwater runoff calculations in developed areas – 
general description of the types, properties and consequences for the results. 

7. Time of runoff concentration in storwater runoff calculations. 

8. Design rainfall in runoff calculations. IDF formulas.  

9. Design rainfall hyetographs – methods of determination. 

10. Effective rainfall –definition, purpose and methods of determination. 

11. Rational method and its modifications.  

12. Conceptual and hydrodynamic models of runoff calculations in urban basins – 
general description of the main features, advantages and disadvantages of both 
groups of methods.  

13. Overland flow and flow in the channel – methods of determination in urban basin 
outflow modeling.  

14. HEC–HMS as the example of the tool supporting engineering calculations. 

15. Stormwater management in urban basins 

  



 
 

Inżynieria sanitarna 

Studia niestacjonarne – N 

1. Specjalności na kierunku inżynieria środowiska 

 
1.1. N – Inżynieria sanitarna 

  



 
 

Część kierunkowa 

Sieci i instalacje (K) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Sanitarnej 

1. Wskaźniki zapotrzebowania na wodę wodociągową. Cechy charakterystyczne 
procesu konsumpcji wody wodociągowej. 

2. Ujęcia wód: powierzchniowe, płytkie studnie wodociągowe, drenażowe ujęcia 
wód podziemnych, głębinowe wód podziemnych, ujęcia infiltracyjne. 

3. Klasyfikacja przewodów wodociągowych, ich szorstkość i przepustowość. 

4. Zasady lokalizacji magistral wodociągowych. 

5. Cele magazynowania wody w systemie wodociągowym. Rodzaje zbiorników 
wodociągowych. 

6. Pompownie wodociągowe w systemie zaopatrzenia w wodę. Współpraca 
pompowni, zbiornika i przewodu magistralnego. 

7. Uzbrojenie przewodów wodociągowych i poszukiwanie przecieków. 

8. Strefowanie sieci wodociągowych. 

9. Określanie ilości ścieków:•sanitarnych, •deszczowych. 

10. Cele systemów kanalizacyjnych i ich klasyfikacja. 

11. Przekroje poprzeczne przewodów kanalizacyjnych, materiały, kontrola, 
czyszczenie i renowacja kolektorów kanalizacyjnych. 

12. Zasady trasowania przewodów kanalizacyjnych. Warunki samooczyszczania 
przewodów kanalizacyjnych. Grawitacyjny system odprowadzania ścieków. 
Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa. 

13. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych: studzienki rewizyjne, płuczka kanałowa. 
Syfony i lewary na sieciach kanalizacyjnych. Przelewy burzowe i separatory. 

14. Pompownie kanalizacyjne –lokalizacja, wydajność i wysokość podnoszenia. 

15. Wyloty kanalizacyjne do odbiorników. 

  



 
 

Część wybieralna 

OCZYSZCZANIE WODY I ŚCIEKÓW(W) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska 

1. Wskaźniki i parametry charakteryzujące ilość i jakość wody, ścieków oraz 
osadów ściekowych. 

2. Procesy membranowe. 

3. Metody sorpcyjne w uzdatnianiu wody. 

4. Dezynfekcja wód i ścieków. 

5. Wymiana jonowa w zmiękczaniu i demineralizacji wody. 

6. Procesy wstępnego oczyszczania wód i ścieków. 

7. Filtracja w uzdatnianiu wód podziemnych i powierzchniowych. 

8. Koagulacja i strącanie w technologii wody i ścieków. 

9. Procesy utleniania i redukcji w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. 

10. Procesy biochemiczne w uzdatnianiu wód i oczyszczaniu ścieków. 

11. Biologiczne oczyszczanie ścieków z biomasą zawieszoną. 

12. Biologiczne oczyszczanie ścieków z biomasą osiadłą. 

13. Naturalne metody oczyszczania ścieków. 

14. Przeróbka osadów ściekowych. 

15. Podstawowe regulacje prawne w technologii wody i ścieków. 

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (W) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Sanitarnej  

1. Charakterystyka poszczególnych rodzajów wentylacji budynków. 

2. Parametry stanu i procesy przemiany powietrza wilgotnego. Wykres h–x. 

3. Mikroklimat pomieszczeń i komfort cieplny. Zewnętrzne i wewnętrzne zyski 
ciepła i wilgoci. 

4. Strumień powietrza wentylacyjnego i jego własności. 

5. Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego w wentylacji ogólnej. 

6. Klasyfikacja i charakterystyka systemów wentylacji i klimatyzacji budynków. 

7. Rozdział powietrza w pomieszczeniach wentylowanych. Nawiewniki i 
wywiewniki. 

8. Przewody, armatura i urządzenia w instalacjach wentylacji budynków. 

9. Rodzaje i lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza.  

10. Zasady wymiarowania przewodów i elementów wyposażenia instalacji 
wentylacji mechanicznej. 

11. Procesy uzdatniania powietrza w klimatyzacji –rozwiązania techniczne i 
urządzenia. 

12. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

13. Akustyka –podstawowe pojęcia, ochrona przed hałasem. 

14. Recyrkulacja powietrza i odzysk ciepła w instalacji wentylacji mechanicznej. 



 
 

15. Wymagania przepisów prawnych i norm w zakresie wentylacji i klimatyzacji 
pomieszczeń. 

TECHNIKA SANITARNA (W)  

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Sanitarnej  

1. Ozonowanie wody basenowej, zalety ozonowania, opisać 2 podstawowe 
warianty pełnego ozonowania; wykorzystanie zbiornika przelewowego jako 
reaktora.  

2. Filtry ciśnieniowe w obiegu wody basenowej, różnice m. filtrami jedno i 
wielowarstwowymi (cechy charakterystyczne jednych i drugich: budowa, 
działanie, właściwości), zalety filtracji wielowarstwowej, wymienić kolejność 
czynności i parametry płukania (a) wodą i powietrzem oraz (b) samą wodą.  

3. Typy i rodzaje przelewów w basenach (narysować i omówić wszystkie).  

4. Narysować (i omówić) uproszczony schemat technologiczny systemu 
uzdatniania wody basenowej składający się z nast. procesów jednostkowych: 
{ozonowanie + filtracja przez złoże sorbcyjne + korekta pH + dezynfekcja zw. 
chloru}.  

5. Narysować (i omówić) uproszczony schemat technologiczny systemu 
uzdatniania wody basenowej składający się z nast. procesów jednostkowych: 
{koagulacja + filtracja przez złoże wielowarstwowe + ozonowanie części 
strumienia wody obiegowej + korekta pH + dezynfekcja zw. chloru}.  

6. Narysować (i omówić) uproszczony schemat technologiczny systemu 
uzdatniania wody basenowej składający się z nast. procesów jednostkowych: 
{koagulacja + filtracja + ozonowanie z wydłużonym czasem kontaktu ozonu z 
wodą + filtracja przez złoże sorbcyjne + korekta pH + dezynfekcja zw. chloru}.  

7. Kąpieliska na wodach naturalnych (rodzaje, rysunki, zasady proj. {wskaźniki, 
ogólne warunki i zasady lokalizacji, elementy funkcjonalne, plaże itp.}).  

8. Baseny otwarte (cechy wyróżniające, uwarunkowania lokalizacji, obejścia, 
brodziki, in.), baseny kryte (wymiary w rzucie, głębokość).  

9. Podział kąpielisk i basenów (uwzględnić podział klasyczny i komercyjny).  

10. Baseny do skoków (wymiary niecki, hali basenowej, temperatura wody), 
trampoliny, wieże (omówić, rysunki), inne wyposażenie.  

11. Konstrukcja / materiały i wykładziny niecki basenowej (wymienić, omówić).  

12. Podział odzieży (zdefiniować), stopnie zabrudzenia w zakładach pracy 
(zdefiniować), metody uzdatniania odzieży ochronnej (omówić).  

13. Bidety, kabiny bidetowe, punkty higieny osobistej kobiet (narysować, opisać, 
podać szczegóły techniczne, wymiary, wskaźniki ilościowe w projektowaniu).  

14. Schematy funkcjonalne węzłów higieniczno –sanitarnych w zakładach pracy dla 
I, II i III stopnia zabrudzenia (narysować, opisać rysunki, omówić). Zasady 
projektowania umywalni, natryskowni, szatni i jadalni w zakładach pracy.  

15. Usytuowanie węzłów higieniczno –sanitarnych w zakładach pracy –wszystkie 
przypadki (szkicowe przedstawienie usytuowań, omówić okoliczności i cechy 
stosowania poszczególnych lokalizacji).  

OGRZEWNICTWO (W) 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Sanitarnej  



 
 

1. Zasady określania projektowego obciążenia cieplnego budynków i 
sporządzania bilansu cieplnego źródła ciepła. 

2. Charakterystyka systemów i układów instalacyjnych stosowanych w 
ogrzewaniach wodnych budynków. 

3. Urządzenia zabezpieczające i stabilizacja ciśnienia w instalacjach ogrzewań 
wodnych budynków.  

4. Klasyfikacja i charakterystyka węzłów ciepłowniczych. 

5. Schematy ideowe i zasady działania dwufunkcyjnych węzłów ciepłowniczych 
centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

6. Schematy ideowe i zasady działania niskoparametrowych kotłowni wodnych na 
paliwa ciekłe i gazowe. 

7. Armatura i urządzenia w obiegach instalacyjnych kotłowni i węzłów cieplnych. 

8. Instalacje paliwowe i magazynowanie paliw. 

9. Instalacja odprowadzania spalin oraz systemy powietrzno–spalinowe. 

10. Wymagania stawiane pomieszczeniom z kotłami/kotłowniom na paliwa ciekłe i 
gazowe. 

11. Skojarzone wytwarzanie nośników energii (kogeneracja i trigeneracja) –
wskaźniki efektywności energetycznej oraz rozwiązania techniczne. 

12. Pompy ciepła –zasady działania, obiegi termodynamiczne, współczynniki 
wydajności, dolne i górne źródła ciepła.  

13. Klasyfikacja i charakterystyka sieci cieplnych. 

14. Preizolowane systemy ciepłownicze –elementy, armatura, zespół złącza, 
system alarmowy. 

15. Metody układania, naprężenia i kompensacja wydłużeń w ciepłowniczych 
sieciach preizolowanych 


