
Egzamin ma formę pisemną, losowany jest zestaw 3 pytań z zagadnień podanych niżej.   

Planowany termin egzaminu – 25 lipca, godz. 11.00. Czas trwania 45 min. 

Miejsce egzaminu – budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, 

ul. Piątkowska 94E, sala 15. 

 

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie wstępnym w roku 2015/16 (dla rekrutacji na rok 2016/17). 

1. Obliczenia hydrauliczne wodociągowych sieci promienistych i pierścieniowych. 

2. Zasady wykonywania i wymagania przy odbiorze robót na sieciach wodociągowych 

kanalizacyjnych. 

3. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Obowiązujące klasyfikacje i wymagania 

dotyczące jakości wód. 

4. Rodzaje pomp, zasady ich doboru i eksploatacji. 

5. Studnie dla zaopatrzenia w wodę pitną. 

6. Materiały stosowane do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych; ich wady i zalety. 

7. Konserwacja i renowacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

8. Procesy jednostkowe i urządzenia do mechanicznego, chemicznego i biologicznego 

oczyszczania ścieków. 

9. Rozruch i eksploatacja oczyszczalni ścieków z osadem czynnym. 

10. Gospodarka osadami ściekowymi. 

11. Przelewy jazowe. 

12. Rozpraszanie energii poniżej budowli. 

13. Umocnienie dna cieku poniżej i powyżej dna budowli. 

14. Filtracja pod budowlami piętrzącymi i wokół budowli. 

15. Gospodarka wodna na zbiornikach retencyjnych. 

16. Sprawdzenie podstawowych warunków stateczności. 

17. Jazy, konstrukcja i charakterystyka. 

18. Budowle na kanałach i małych ciekach. 

19. Początek ruchu rumowiska. Krzywa Shieldsa. 

20. Ogólne zasady projektowania układu poziomego rzek. 

21. Rodzaje parć gruntu. Wyznaczenie parcia spoczynkowego. Zastosowanie. 

22. Zasady wymiarowania fundamentów bezpośrednich ze względu na I i II stan graniczny. 

23. Kryteria i metody badania stanu zagęszczenia budowli ziemnych. 

24. Podział geosyntetyków. Zastosowania geosyntetyków w budownictwie ziemnym. 

25. Beton hydrotechniczny. 

26. Stropy belkowe. 

27. Projektowanie belek żelbetowych. 

28. Betonowanie fundamentów, płyt, belek i słupów. 

29. Zasady zbrojenia belek. 

30. Degradacja środowiska glebowego przez czynniki naturalne i antropogeniczne. 

31. Wsiąkanie wody w powierzchnię gleby; parametry użyteczne w melioracjach, rekultywacji i 

kształtowaniu zasobów wodnych. 

32. Charakterystyka zdolności retencyjnych gleb. 



33. Rola głębokości występowania zwierciadła wód gruntowych w kształtowaniu żyzności i 

produktywności gleb. 

34. Wpływ ukształtowania terenu na gospodarkę wodną oraz przestrzenną strukturę pokrywy 

glebowej. 

35. Przyczyny zmienności przestrzennej gleb i metody jej oceny. 

36. Niedobory i zapotrzebowanie wody do nawodnień. 

37. Źródła wody do nawodnień, jej jakość, wody dyspozycyjne. 

38. Kryteria wyboru systemu nawadniającego. 

39. Nawodnienia deszczowniane - warunki stosowania, podstawy projektowania oraz zasady 

eksploatacji.  

40. Nawadniające systemy melioracyjne w dolinach rzek. 

41. Przyczyny, objawy i skutki nadmiernego uwilgotnienia użytków rolnych. 

42. Podstawowe parametry sieci rowów otwartych i sieci drenarskich. 

43. Zabezpieczenia sieci drenarskiej przed zamuleniem, zażelazieniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

44. Wymiarowanie sieci systematycznej, częściowej i niesystematycznej. 

45. Metody rachunku efektywności ekonomicznej inwestycji. 

 


