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Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
 

Studia stacjonarne – S 

 

Specjalność Inżynieria sanitarna 

 

1.1.S Katedra Inżynierii Sanitarnej 

1.2.S Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska 

1.3.S Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej 
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1.1.S Katedra Inżynierii Sanitarnej 

 

Część I  
 

1. Zbiorniki wyrównawcze w wodociągach (zadania, konstrukcja, usytuowanie) 
oraz pompownie wodociągowe (zadania, dobór pomp, sterowanie). 

2. Materiały, sposoby łączenia rur oraz uzbrojenie sieci wodociągowej. 
3. Strefowanie ciśnienia w wodociągach. 
4. Proces poboru wody w mieście (cele, nierównomierność rozbioru, wielkości 

charakterystyczne) oraz ograniczenia projektowe dla sieci wodociągowych 
(ciśnienia, prędkości, średnice). 

5. Ujęcia wód gruntowych.  
6. Podział systemów kanalizacyjnych ze względu na łączne i oddzielne 

odprowadzanie ścieków komunalnych i wód opadowych (definicje, 
schematy, zasady). 

7. Grawitacyjno-tłoczny system odprowadzania ścieków, kanalizacja 
ciśnieniowa i podciśnieniowa. Pompownie kanalizacyjne (przykłady 
lokalizacji w systemie, dobór pomp i pojemności zbiornika). 

8. Przekroje poprzeczne kanałów (typy, przykłady, cechy, zastosowanie) i 
materiały przewodów kanalizacyjnych (wymienić, omówić cechy, 
zastosowanie). 

9. Uzbrojenie kanalizacji. Studzienki rewizyjne w kanalizacji (zadania i 
lokalizacja, rozwiązania konstrukcyjne) i studnie kaskadowe (zastosowanie, 
rozwiązania konstrukcyjne). Wpusty deszczowe (zasady rozmieszczania i 
lokalizacji, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych –tradycyjnych i nowych). 

10. Czyszczenie, płukanie kanałów i renowacja kanałów. 

 
Część II 
 

1. Materiały i armatura dla instalacji wewnętrznych: wodociągowych 
(podstawowe cechy, łączenie rur, izolacje, kompensacje wydłużeń 
termicznych); kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rozwiązania 
tradycyjne, instalacje podciśnieniowe); gazowych (łączenie rur, izolacje, 
kurki gazowe), gazomierze (lokalizacja, zasady montażu). 

2. Zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej (połączenie z 
siecią, przyłącze, zasuwa domowa, zestaw wodomierza domowego). 

3. Instalacje ciepłej wody użytkowej (podział, budowa, działanie). 
4. Instalacje ppoż. (podział, zastosowanie, budowa, działanie). 
5. Zasady obliczeń projektowego obciążenia cieplnego dla pomieszczeń i 

całego budynku. 
6. Schematy, zalety i wady systemów ogrzewczych grawitacyjnych, 

pompowych, w tym również ogrzewania podłogowego. 
7. Stabilizacja ciśnienia w instalacjach ogrzewczych.  
8. Klasyfikacja i charakterystyka węzłów cieplnych. Pomieszczenie węzła 

ciepłowniczego w budynku (wentylacja, warunki konstrukcyjno 
budowlane, instalacje wod. –kan.). 
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9. Parametry obliczeniowe obiegów pierwotnych i wtórnych węzła 
ciepłowniczego, wymiana i wymienniki ciepła.  

10. Schematy ideowe i działanie dwufunkcyjnych węzłów ciepłowniczych 
centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

 

Część III (Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodne) 
 

1. Rodzaje ruchu cieczy (klasyfikacja) występujące w praktycznych 
zagadnieniach inżynierii środowiska. 

2. Hydrauliczne podstawy analizy przepływów w przewodach pod 
ciśnieniem (przewody pojedyncze i ich sieci).  

3. Hydrauliczne podstawy analizy przepływów w kanałach otwartych. 
4. Hydrauliczne podstawy przepływu wody w ośrodkach porowatych. 
5. Zwężki pomiarowe – podstawy obliczeniowe i zastosowania praktyczne. 
6. Współpraca pompy z rurociągiem. Układy pompowe. 
7. Charakterystyka opadu atmosferycznego (zmienność przestrzenna i 

czasowa). . Pomiary opadów. 
8. Formowanie się odpływu ze zlewni. Opad efektywny. 
9. Susze i powodzie – ekstremalne zjawiska hydrologiczne i istotne 

problemy gospodarki wodnej 
10. Metody i praktyczne zastosowanie pomiarów ciśnienia, prędkości i 

natężenia przepływu cieczy w inżynierii środowiska. 
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1.2.S Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska 

 

Część I 
 

1. Podstawowe (Główne) wskaźniki charakteryzujące jakość wód 
podziemnych i powierzchniowych 

2. Podstawowe (Główne) wskaźniki zanieczyszczeń ścieków 
3. Podstawowe (Główne) wskaźniki zanieczyszczeń osadów ściekowych 
4. Monitoring  wód i powietrza w Polsce 
5. Procesy samooczyszczania wód płynących 
6. Uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych- procesy, układy 

technologiczne 
7. Koagulacja i strącanie w uzdatnianiu wody - procesy, układy 

technologiczne, urządzenia 
8. Odżelazianie i odmanganianie wody - procesy, układy technologiczne, 

urządzenia 
9. Wymiana jonowa w zmiękczaniu i demineralizacji wody 
10. Metody dezynfekcji wód i ścieków 

 
Część II 
 

1. Rola mikroorganizmów w procesach oczyszczania ścieków 
2. Mechaniczne oczyszczanie ścieków - procesy, parametry 

technologiczne, urządzenia 
3. Biologiczne usuwanie zanieczyszczeń organicznych ze ścieków – 

procesy, parametry technologiczne 
4. Biologiczne usuwanie azotu ze ścieków - procesy, parametry 

technologiczne 
5. Biologiczne usuwanie fosforu ze ścieków - procesy, parametry 

technologiczne 
6. Naturalne metody oczyszczania ścieków (stawy biologiczne, 

oczyszczalnie gruntowo-roślinne, oczyszczalnie przydomowe) 
7. Biologiczne metody stabilizacji komunalnych osadów ściekowych 
8. Przyrodnicze zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych – 

aspekty technologiczne i prawne 
9. Organizacja i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych 
10. Metody zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów (ponowne 

użycie, recykling, metody termiczne, kompostowanie, fermentacja 
beztlenowa, hierarchia postępowania z odpadami komunalnymi) 

 

Część III (Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodne – decyzja Dziekana) 
 

1. Rodzaje ruchu cieczy (klasyfikacja) występujące w praktycznych 
zagadnieniach inżynierii środowiska. 
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2. Hydrauliczne podstawy analizy przepływów w przewodach pod 
ciśnieniem (przewody pojedyncze i ich sieci).  

3. Hydrauliczne podstawy analizy przepływów w kanałach otwartych. 
4. Hydrauliczne podstawy przepływu wody w ośrodkach porowatych. 
5. Zwężki pomiarowe – podstawy obliczeniowe i zastosowania praktyczne. 
6. Współpraca pompy z rurociągiem. Układy pompowe. 
7. Charakterystyka opadu atmosferycznego (zmienność przestrzenna i 

czasowa). . Pomiary opadów. 
8. Formowanie się odpływu ze zlewni. Opad efektywny. 
9. Susze i powodzie – ekstremalne zjawiska hydrologiczne i istotne 

problemy gospodarki wodnej 
10. Metody i praktyczne zastosowanie pomiarów ciśnienia, prędkości i 

natężenia przepływu cieczy w inżynierii środowiska. 
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1.3.S Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodne 

 

Część I  
 

1. Rodzaje ruchu cieczy (klasyfikacja) występujące w praktycznych 
zagadnieniach inżynierii środowiska. 

2. Hydrauliczne podstawy analizy przepływów w przewodach pod 
ciśnieniem (przewody pojedyncze i ich sieci).  

3. Hydrauliczne podstawy analizy przepływów w kanałach otwartych. 
4. Hydrauliczne podstawy przepływu wody w ośrodkach porowatych. 
5. Zwężki pomiarowe – podstawy obliczeniowe i zastosowania praktyczne. 
6. Współpraca pompy z rurociągiem. Układy pompowe. 
7. Charakterystyka opadu atmosferycznego (zmienność przestrzenna i 

czasowa). . Pomiary opadów. 
8. Formowanie się odpływu ze zlewni. Opad efektywny. 
9. Susze i powodzie – ekstremalne zjawiska hydrologiczne i istotne 

problemy gospodarki wodnej 
10. Metody i praktyczne zastosowanie pomiarów ciśnienia, prędkości i 

natężenia przepływu cieczy w inżynierii środowiska. 

 
Część II 
 

1. Fizyczne własności płynów.  Wpływ lepkości na opory ruchu cieczy.  
2. Otwory i przelewy – podstawy obliczeniowe i zastosowania praktyczne. 
3. Cykl hydrologiczny. Podstawowe procesy hydrologiczne i ich rola w 

zagadnieniach inżynierii środowiska.  
4. Proces infiltracji – zmienność w czasie, podstawowe modele (równania) 

infiltracji. 
5. Problem określania odpływu ze zlewni niekontrolowanej. 
6. Operaty hydrologiczne, jako istotny przykład dokumentacji 

hydrologicznej. 
7. Podstawowe źródła informacji (danych) hydrologicznych i ich praktyczne 

zastosowanie. 
8. Krzywa konsumcyjna – definicja, sposób wyznaczania, wykorzystanie. 
9. Stany i przepływy charakterystyczne (główne, o określonym czasie 

trwania i o określonym prawdopodobieństwie). 
10. Podstawowe procesy jednostkowe warunkujące rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń w wodzie.  

 

Część III  
 

1. Materiały, sposoby łączenia rur oraz uzbrojenie sieci wodociągowej. 
2. Strefowanie ciśnienia w wodociągach. 
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3. Proces poboru wody w mieście (cele, nierównomierność rozbioru, 
wielkości charakterystyczne) oraz ograniczenia projektowe dla sieci 
wodociągowych (ciśnienia, prędkości, średnice).  

4. Podział systemów kanalizacyjnych ze względu na łączne i oddzielne 
odprowadzanie ścieków komunalnych i wód opadowych (definicje, 
schematy, zasady). 

5. Grawitacyjno-tłoczny system odprowadzania ścieków, kanalizacja 
ciśnieniowa i podciśnieniowa. Pompownie kanalizacyjne (przykłady 
lokalizacji w systemie, dobór pomp i pojemności zbiornika). 

6. Uzbrojenie kanalizacji. Studzienki rewizyjne w kanalizacji (zadania i 
lokalizacja, rozwiązania konstrukcyjne) i studnie kaskadowe 
(zastosowanie, rozwiązania  konstrukcyjne). Wpusty deszczowe (zasady 
rozmieszczania i lokalizacji, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych –
tradycyjnych i nowych). 

7. Czyszczenie, płukanie kanałów i renowacja kanałów. 
8. Zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej (połączenie z 

siecią, przyłącze, zasuwa domowa, zestaw wodomierza domowego). 
9. Instalacje ppoż. (podział, zastosowanie, budowa, działanie). 
10. Zasady obliczeń projektowego obciążenia cieplnego dla pomieszczeń i 

całego budynku 
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Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
 

Studia niestacjonarne – N 

 

Specjalność Inżynieria sanitarna 

 

1.1.N Katedra Inżynierii Sanitarnej 

 
Część I  
 

1. Zbiorniki wyrównawcze w wodociągach (zadania, konstrukcja, 
usytuowanie) oraz pompownie wodociągowe (zadania, dobór pomp, 
sterowanie). 

2. Materiały, sposoby łączenia rur oraz uzbrojenie sieci wodociągowej. 
3. Strefowanie ciśnienia w wodociągach. 
4. Proces poboru wody w mieście (cele, nierównomierność rozbioru, 

wielkości charakterystyczne) oraz ograniczenia projektowe dla sieci 
wodociągowych (ciśnienia, prędkości, średnice). 

5. Ujęcia wód gruntowych.  
6. Podział systemów kanalizacyjnych ze względu na łączne i oddzielne 

odprowadzanie ścieków komunalnych i wód opadowych (definicje, 
schematy, zasady). 

7. Grawitacyjno-tłoczny system odprowadzania ścieków, kanalizacja 
ciśnieniowa i podciśnieniowa. Pompownie kanalizacyjne (przykłady 
lokalizacji w systemie, dobór pomp i pojemności zbiornika). 

8. Przekroje poprzeczne kanałów (typy, przykłady, cechy, zastosowanie) i 
materiały przewodów kanalizacyjnych (wymienić, omówić cechy, 
zastosowanie). 

9. Uzbrojenie kanalizacji. Studzienki rewizyjne w kanalizacji (zadania i 
lokalizacja, rozwiązania konstrukcyjne) i studnie kaskadowe 
(zastosowanie, rozwiązania konstrukcyjne). Wpusty deszczowe (zasady 
rozmieszczania i lokalizacji, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych –
tradycyjnych i nowych). 

10. Czyszczenie, płukanie kanałów i renowacja kanałów. 

 
Część II 
 

1. Materiały i armatura dla instalacji wewnętrznych: wodociągowych 
(podstawowe cechy, łączenie rur, izolacje, kompensacje wydłużeń 
termicznych); kanalizacji  sanitarnej deszczowej (rozwiązania tradycyjne, 
instalacje podciśnieniowe); gazowych (łączenie rur, izolacje, kurki 
gazowe), gazomierze (lokalizacja, zasady montażu). 
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2. Zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej (połączenie z 
siecią, przyłącze, zasuwa domowa, zestaw wodomierza domowego). 

3. Instalacje ciepłej wody użytkowej (podział, budowa, działanie). 
4. Instalacje ppoż. (podział, zastosowanie, budowa, działanie). 
5. Zasady obliczeń projektowego obciążenia cieplnego dla pomieszczeń i 

całego budynku. 
6. Schematy, zalety i wady systemów ogrzewczych grawitacyjnych, 

pompowych, w tym również ogrzewania podłogowego. 
7. Stabilizacja ciśnienia w instalacjach ogrzewczych.  
8. Klasyfikacja i charakterystyka węzłów cieplnych. Pomieszczenie węzła      

ciepłowniczego w budynku (wentylacja, warunki konstrukcyjno 
budowlane, instalacje wod. –kan.). 

9. Parametry obliczeniowe obiegów pierwotnych i wtórnych węzła 
ciepłowniczego, wymiana i wymienniki ciepła. 

10. Schematy ideowe i działanie dwufunkcyjnych węzłów ciepłowniczych 
centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej 

 

Część III (Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodne) 
 

1. Rodzaje ruchu cieczy (klasyfikacja) występujące w praktycznych 
zagadnieniach inżynierii środowiska. 

2. Hydrauliczne podstawy analizy przepływów w przewodach pod 
ciśnieniem (przewody pojedyncze i ich sieci).  

3. Hydrauliczne podstawy analizy przepływów w kanałach otwartych. 
4. Hydrauliczne podstawy przepływu wody w ośrodkach porowatych. 
5. Zwężki pomiarowe – podstawy obliczeniowe i zastosowania praktyczne. 
6. Współpraca pompy z rurociągiem. Układy pompowe. 
7. Charakterystyka opadu atmosferycznego (zmienność przestrzenna i 

czasowa). . Pomiary opadów. 
8. Formowanie się odpływu ze zlewni. Opad efektywny. 
9. Susze i powodzie – ekstremalne zjawiska hydrologiczne i istotne 

problemy gospodarki wodnej 
10. Metody i praktyczne zastosowanie pomiarów ciśnienia, prędkości i 

natężenia przepływu cieczy w inżynierii środowiska. 

 


