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Transport I stopień - pytania dyplomowe 
(specjalność: Systemy Transportu Wodnego) 

Rok akademicki 2021/2022 

1. Proszę omówić konwencjonalny układ napędowy statku. 
2. Proszę omówić łożyskowanie ślizgowe (konstrukcja, zalety i wady, przykłady 

aplikacji). 
3. Omówienie obwodów prądu stałego (pasywne, aktywne, cechy wspólne i różnice) 
4. Omówienie składowych i zasady działania napędu elektrycznego statku 
5. Charakterystyka jednostek do obsługi farm wiatrowych. 
6. Co to jest algorytm, wyjaśnij zasady budowy schematów blokowych. 
7. Omów metodologię tworzenia skryptów w środowisku Matlab, tworzenia funkcji i 

procedur. 
8. Jakie znasz rodzaje pętli i instrukcji warunkowych, wyjaśnij między nimi różnice, 

omów funkcjonalność. 
9. Zmienne tablicowe - czym są, jak z nich korzystać? 

10. Czym jest Matlab? Omów jego funkcjonalność. 
11. Wyjaśnij do czego służą systemy GIS. 
12. Wymień i omów sposoby klasyfikacji danych w systemach GIS. 
13. Wyjaśnij co to jest analiza przestrzenna i podaj przykład. 
14. Omów co to jest kartogram i do czego służy? 
15. Metody rankingowe wyboru wielokryterialnego: normalizacja zmiennych i tworzenie 

rankingu. 
16. Zadanie programowania liniowego: sformułowanie i metody rozwiązywania. 
17. Zagadnienie transportowe:  jego warianty i metody rozwiązywania. 
18. Metoda ścieżki krytycznej (CPM). 
19. Wyjaśnij jak stosować schemat Chena, Martina lub metodę obiektową do 

projektowania relacyjnych baz danych. 
20. Przedstaw czy są relacyjne bazy danych. Omów najważniejsze zasady ich tworzenia.  
21. Omów podstawowe elementy środowiska Ms Access, które umożliwiają stworzenie 

relacyjnej bazy danych 
22. Co to jest kwerenda, jakie znasz jej typy? 
23. Wyjaśnij funkcjonalność formularzy i raportów w Ms Access 
24. Nieodnawialne i odnawialne źródła energii 
25. Sposoby podnoszenia sprawności układów napędowych 
26. Hybrydowe układy napędowe 
27. Paliwa gazowe używane w środkach transportu 
28. Ogólne cechy tworzyw termoplastycznych 
29. Metody przetwarzania materiałów termoplastycznych, przykłady 
30. Zbrojenia laminatów, materiały i konfiguracje zbrojeń 
31. Pojęcia: niezawodność, obsługiwalność gotowość 
32. Techniki jakościowe i ilościowe oceny ryzyka 
33. Pięć etapów oceny bezpieczeństwa według metody FSA 
34. Uwarunkowania formalno-prawne związane z układem napędowym 
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35. Emisja szkodliwych substancji w spalinach 
36. Własności mechaniczne materiałów - badanie. 
37. Definicje, własności, zastosowanie stopów żelaza. 
38. Podaj definicję i wymień składowe nośności statku. 
39. Wyjaśnij pojęcie i znaczenie transportu intermodalnego, jego rodzaje. 
40. Rodzaje ruchów ciała sztywnego oraz prędkość i przyspieszenie punktów ciała 
41. Zasady zachowania pędu oraz krętu energii mechanicznej układu mechanicznego. 
42. Dlaczego system transportowy spełnia definicję pojęcia system? 
43. Rola transportu w gospodarce narodowej 
44. Główne podsystemy systemu transportowego 
45. Charakterystyka World Trade Organization 
46. Rodzaje modeli matematycznych układu dynamicznego oraz ich przekształcenia 
47. Kryteria doboru regulatorów oraz ich nastawy. 
48. Elementy pojazdu głębinowego. 
49. Pływalność i stateczność pojazdu głębinowego. 
50. Wykorzystywanie zjawisk cieplnych w procesach cięcia, spajania i prostowania 

konstrukcji środków transportu 
51. Wyjaśnić zasadę równoważności ciepła i pracy z uwzględnieniem pierwszej zasady 

termodynamiki (1ZT). Podaj interpretację pracy i ciepła obiegu motorycznego. 
52. Napisz (i omów) równanie Bernoulliego. Jak zmienia się ciśnienie, gdy prędkość 

przepływu wzrasta? 
53. Sformułuj (i omów) zasadę zachowania masy w mechanice płynów. 
54. Klasyfikacja materiałów i związki konstytutywne proste i odwrotne. 
55. Układ sterowania kursu i trajektorii statku, jego funkcje i elementy 
56. Układ stabilizacji kołysań bocznych statku, jego funkcje i elementy 
57. System kierowania ruchem statku, wymienić składniki i określić ich wpływ na 

bezpieczeństwo jednostki.  
58. Akwen ograniczony - efekt brzegowy, efekt kanałowy, efekt płytkowodzia, składniki 

rezerwy wody pod stępką. 
59. Wymień i omów podstawowe decyzje dotyczące magazynowania. Wymień i omów 

przyczyny utrzymywania zapasów w logistyce. 
60. Pojęcie uszkodzenia i niesprawności. Klasyfikacja uszkodzeń.  
61. Połączenia wałów z piastą. Sprzęganie wałów. Połączenia rozłączne i nierozłączne. 
62. Łożyskowanie toczne wałów. 
63. Na czym polega zjawisko rezonansu mechanicznego, kiedy występuje i dlaczego bywa 

groźne dla konstrukcji     
64. Stal zwykłej wytrzymałości na kadłuby okrętowe: a- właściwości wytrzymałościowe, 

b-ocena spawalności. 
65. Wodowanie z klasycznej pochylni wzdłużnej: a-warunek zejścia samoczynnego, b-

okresy wodowania i warunki graniczne. 
66. Budowa misji, wizji i strategii w przedsiębiorstwie transportowym. 
67. Centra i ośrodki logistyczne w Polsce – rola i ich funkcjonowanie. 
68. Portowy system zarządzania portami. 
69. Wpływ suprastruktury na funkcjonowanie portu. 
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70. Czynniki  wpływające na lokalizację centrów logistycznych. 
71. Źródła potrzeb transportowych. 
72. Istota zaplecza portowego w funkcjonowaniu współczesnych portów morskich. 
73. Omów cechy techniczne obiektów infrastrukturalnych z przykładami dotyczącymi 

transportu wodnego. 
74. Omów współzależności występujące w rozwoju transportu. 
75. Port – jako węzeł transportowy, jego rola i funkcje. 
76. Spedycja towaru w porcie – jakie etapy przechodzi towar, dokumenty i służby 

uczestniczące  procesie spedycji. 
77. Zintegrowane systemy cumowniczo-przeładunkowe ropy na pełnym morzu. 
78. W jakich warunkach stosuje się rozdzielone urządzenia cumowniczo-przeładunkowe? 
79. Wyszczególnij i omów sposoby wytwarzania energii elektrycznej na statku 
80. Wymień metody podnoszenia sprawności energetycznej siłowni 
81. Opisz budowę bezpośredniego i pośredniego układu napędowego statku 
82. Zdefiniuj pojęcie sprawności systemu energetycznego  
83. Przedstaw podział podatności ładunku wraz z krótką charakterystyką (definicją i 

przykładami) 
84. Wymień i scharakteryzuj znaki jakie umieszcza się na opakowaniach  oraz 

kontenerach 
85. Jak przebiega formowanie paletowej jednostki ładunkowej 
86. Wymień i scharakteryzuj fazy procesu transportowego 
87. Kształt Ziemi, a Transport morski. Ziemia to Geoida, Elipsoida obrotowa, czy  może 

Kula. 
88. Realizacja podróży morskiej po loksodromie i po ortodromie. 
89. Podstawowe dokumenty w podróży morskiej. (np. Konosament) 
90. Metoda Draft-Survey 
91. Podstawowe informacje na temat załadunku Kontenerowca.  
92. Podstawowe informacje na temat Organizacji Transportu Morskiego – IMO 
93. Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu 
94. Systemy Monitoringu ruchu statków, informacji i wsparcia nawigacyjnego dla 

Transportu morskiego 
95.  Sposoby pokrywania zapotrzebowania na energię elektryczną oraz cieplną portów i 

centrów logistycznych. 
96. Sposoby pokrywania zapotrzebowania na energię mechaniczną, elektryczną i cieplną 

na statkach transportowych. 
97. Co wpływa na rozłożenie potoku ruchu w systemie transportowym; na czym polega 

metoda wariantowa optymalizacji potoku ruchu?   
98. Jaką rolę odgrywają inwestycje w optymalizacji sterowania (zarządzania) systemu 

transportowego?          
99. Scharakteryzuj pojęcie "inteligentnego" systemu transportowego oraz przedstaw 

korzyści jego zastosowania. 
100. Wymień funkcje zarządzania na wybranej przez siebie firmie transportowej. 


