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INŻYNIERIA MECHANICZNO - MEDYCZNA (I st.) – pytania na egzamin dyplomowy 

Rok akademicki 2022/2023 

 

1. Równania dynamiki bryły 

2. Zasada pędu i popędu, zasada krętu i pokrętu, zasada energii i pracy 

3. Tacie posuwiste, tarcie cięgien i opory toczenia 

4. Kinematyka punktu 

5. Kinematyka bryły sztywnej 

6. Chwilowy środek prędkości i chwilowy środek przyspieszenia 

7. Ruch względny. Przyspieszenie Coriolisa 

8. Zasada d Alemberta. Zasada pracy i energii. Różniczkowa postać zasady energii 

9. Geometria mas: masa, środek masy, masowe momenty bezwładności. Twierdzenie 

Steinera 

10. Żyroskop  

11. Przesunięcie przygotowane. Zasada prac przygotowanych 

12. Zasada Saint-Venanta. Zasada superpozycji. Zasada zesztywnienia. Sprężystość. 

Plastyczność. Prawo Hooke’a 

13. Wykres naprężenie-odkształcenie dla próby: rozciągania materiału plastycznego, 

rozciągania materiału plastycznego (bez wyraźniej granicy plastyczności),  rozciągania 

materiału kruchego, ściskania materiału plastycznego, ściskania materiału kruchego. 

14. Skręcanie prętów o przekroju okrągłym (założenia) 

15. Zginanie belek (założenia).  

16. Obliczanie ugięcia belki zginanej 

17. Ogólna charakterystyka hipotez wytrzymałościowych 

18. Hipoteza największej energii odkształcenia postaciowego. 

19. Płaski stan naprężeń. Koło Mohra dla płaskiego stanu naprężeń. 

20. Wyboczenie sprężyste i sprężysto-plastyczne prętów prostych 

21. Transmitancja. Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe 

22. Podstawowe człony automatyki. Struktura układu ze sprzężeniem zwrotnym 

23. Opis matematyczny sygnałów i układów automatyki. Przekształcenie Laplace'a 

24. Sporządzanie charakterystyk częstotliwościowych Bode'a i Nyquista 

25. Regulator PID. Wskaźniki jakości regulacji 

26. Sterowalność i obserwowalność układów dynamicznych 

27. Wartości własne. Stabilność układów dynamicznych 

28. Proste zagadnienie kinematyki robotyki. Odwrotne zagadnienie kinematyki robotyki 

29. Mechanizm odkształcania plastycznego metali i stopów 

30. Wyjaśnić z jakich faz mogą być zbudowane stopy metali oraz podać charakterystykę 

tych faz 

31. Rodzaje wiązań atomowych występujących w różnych grupach materiałów 

inżynierskich 

32. Wykres równowagi dla stopu dwuskładnikowego i reguła dźwigni do obliczenia 

procentowego udziału faz z jakich zbudowany jest stop. Wyznaczenie z wykresu 

składu chemicznego poszczególnych faz będących w równowadze. 
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33. Na przykładzie wykresu równowagi fazowej stopu dwuskładnikowego wyjaśnić 

mechanizm utwardzania dyspersyjnego 

34. Podać główne czynniki wpływające na dobór współczynnika bezpieczeństwa. 

35. Połączenia spawane – opisać modele obliczeniowe dla spoin czołowych 

i pachwinowych ze wskazaniem różnic między nimi. 

36. Połączenia śrubowe spoczynkowe – opisać modele obliczeniowe ze wskazaniem 

różnic między nimi. 

37. Połączenia śrubowe spoczynkowe – co to jest moment dokręcenia? Co ma na niego 

wpływ i w jakim celu się go szacuje? 

38. Połączenia czopa z piastą – opisać modele obliczeniowe dla dwóch wybranych 

połączeń ze wskazaniem różnic między nimi. 

39. Wały i osie – opisać procedurę projektowania. 

40. Łożyska – omówić rodzaje oraz zakres stosowania. Opisać procedurę doboru łożysk 

tocznych. 

41. Łożyska toczne – omówić czynniki wpływające na trwałość łożysk tocznych. 

42. Układ napędowy – na przykładowej charakterystyce układu napędowego zaznaczyć 

i omówić fazy: niestabilnej i stabilnej współpracy silnika z maszyną roboczą. 

43. Sprzęgła – omówić rodzaje oraz pełnione funkcje. Opisać model obliczeniowy 

sprzęgła ciernego. 

44. Sprzęgło w układzie napędowym – omówić ogólnie zachowanie podczas rozruchu 

sprzęgieł: sztywnego, ciernego ze stałym momentem tarcia oraz ciernego 

włączającego się dopiero przy nominalnej prędkości obrotowej silnika. 

45. Przekładnie mechaniczne – omówić funkcje. Opisać rozkład sił w styku międzyzębnym 

kół walcowych o zębach prostych o zarysie ewolwentowym. 

46. Elementy podatne – omówić charakterystyczne cechy oraz funkcje. Opisać model 

obliczeniowy sprężyny śrubowej walcowej. 

47. Wytrzymałość zmęczeniowa elementów maszyn – omówić czynniki decydujące 

o wytrzymałości zmęczeniowej. Opisać różnice kryteriów wytrzymałościowych 

dla obciążeń: zmęczeniowych oraz statycznych. 

48. Czynniki zagrożenia biologiczne/chemiczne i fizyczne występujące w Inżynierii 

Biomedycznej  

49. Metody neutralizacji i zapobiegania czynników zagrożenia 

biologicznego/chemicznego i fizycznego w Inżynierii Biomedycznej  

50. Termiczne równanie stanu gazu doskonałego 

51. Kaloryczne równania stanu gazu doskonałego 

52. Pierwsza zasada termodynamiki. Druga zasada termodynamiki 

53. Przemiany gazu doskonałego 

54. Termodynamiczne obiegi porównawcze silników cieplnych 

55. Termodynamiczny obieg chłodziarki sprężarkowej 

56. Termodynamiczny obieg sprężarkowej pompy ciepła 

57. Równanie Bernoulliego 

58. Sposoby określania strat w rurociągach. 

59. Omówić zależności między klasą wytwarzanych elementów a strukturą powierzchni 

60. Scharakteryzować podstawowe parametry obróbki skrawaniem 
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61. Scharakteryzować materiały na ostrza skrawające narzędzi w powiązaniu z prędkością 

skrawania 

62. Omówić procesy obróbki wykończeniowej stosowane dla różnych materiałów 

63. Metody kształtowania materiałów w obróbce skrawaniem 

64. Podstawowe ruchy występujące w obróbce skrawaniem 

65. Techniki wytwarzania materiałów kompozytowych 

66. Podział i charakterystyka rodzajów wzmocnień w materiałach kompozytowych  

67. Technologie wytwarzania biomateriałów metalowych 

68. Metody modyfikacji powierzchni biomateriałów 

69. Definicja, podstawowe grupy i wymagania stawiane biomateriałom 

70. Wyjaśnić pojęcia: implant i endoproteza - omówić przykłady 

71. Opisać metodę doboru materiału na wybrany implant 

72. Powłoki biobójcze stosowane na implanty 

73. Materiały stosowane na implanty stomatologiczne - przykłady i zastosowanie 

74. Powłoki antybakteryjne na implantach stomatologicznych 

75. Alloplastyka stawu biodrowego. Klasyfikacja endoprotez stawu biodrowego 

76. Biomechanika kości. 

77. Biomechanika mięśnia 

78. Biomechanika kręgosłupa 

79. Specyfika procesu niszczenia materiałów w środowisku biologicznym organizmu 

80. Rodzaje niszczenia biomateriałów metalowych i powłok ochronnych 

81. Sposoby zapobiegania niszczeniu biomateriałów w fazie projektowania i 

monitorowania 

82. Typowe przypadki niszczenia biomateriałów metalowych, ceramicznych i 

polimerowych 

83. Technologie wytwarzania biomateriałów i implantów metalowych 

84. Technologie wytwarzania biomateriałów i implantów ceramicznych 

85. Technologie wytwarzania biomateriałów i implantów polimerowych i 

kompozytowych 

86. Podstawowe pojęcia inżynierii powierzchni: warstwa powierzchniowa, warstwa 

wierzchnia, powłoka ochronna 

87. Podział powłok i stawiane im wymagania (ze względu na rodzaj materiału, z którego 

jest wykonana, ze względu na przeznaczenie, ze względu na rodzaj ochrony) 

88. Powłoki stosowane w medycynie (cel, metody wytwarzania, przykłady, zastosowania) 

89. Metody badań warstw i powłok – na przykładzie wybranej powłoki/warstwy 

wierzchniej zaproponuj metodykę badań 

90. Charakterystyka degradacji biomateriałów 

91. Definicja i zastosowanie polimerów w medycynie. 

92. Definicja i zastosowanie kompozytów w medycynie. 

93. Metody wytwarzania biomateriałów 

94. Badania odbiorowe biomateriałów 

95. Klasyfikacja i właściwości kosmetyków 

96. Definicja i zastosowanie polimerów w medycynie. 

97. Definicja i zastosowanie kompozytów w medycynie. 
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98. Porównanie metod spawania łukowego 

99. Porównanie metod obróbki plastycznej 

100. Rodzaje zużycia tribologicznego 


