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Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do 

egzaminu dyplomowego inżynierskiego 

Kierunek: Informatyka 

 

1. Definicja systemu  informacyjnego. 

2. Etapy klasycznego cyklu projektowania systemów informatycznych. 

3. Składowe dokumentacji  projektowej systemu informatycznego. 

4. Organizacja zespołów projektowych. 

5. Model relacyjny baz danych. 

6. Architektura rozproszonej bazy danych i architektura klient/serwer. 

7. Proces projektowania baz danych. 

8. Etapy projektowania i realizacji aplikacji bazy danych. 

9. Mieszanie addytywne i subtraktywne. 

10. Różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową. 

11. Definicja krzywej Bezier. 

12. Zastosowanie warstw w grafice wektorowej i rastrowej. 

13. Typy elementów biernych i aktywnych w elektronice i elektrotechnice. 

14. Cechy idealnego wzmacniacza operacyjnego w elektronice i elektrotechnice. 

15. Pojęcia mocy czynnej i mocy biernej. 

16. Działanie ujemnego sprzężenia zwrotnego. 

17. Sprzętowe i programowe składniki sieci komputerowych. 

18. Media transmisyjne w sieciach LAN. 

19. Struktury sieci komputerowych. Definicja sieci peer to peer. 

20. Funkcje serwera plików, aplikacji i wydruku w sieci komputerowej. 

21. Bezprzewodowe sieci komputerowe (Wi-Fi, WLAN). 

22. Przeznaczenie i zasady działania usług SMTP, POP3, FTP. 

23. Pojęcie sztucznej sieci neuronowej oraz modele sztucznego neuronu. 

24. Metody uczenia sztucznych sieci neuronowych. 

25. Pojęcie sieci Kohonena (SOM) wraz z zastosowaniem. 

26. Klasyczny algorytm genetyczny. 

27. Właściwości systemu operacyjnego czasu rzeczywistego. 

28. Podstawowe właściwości mikrokontrolera. 

29. Architektura mikrokontrolera z rdzeniem AVR. 

30. Budowa i działanie procesora. 
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31. Przerwanie i rodzaje przerwań. 

32. Klasyfikacja systemów komputerowych. 

33. Polityka bezpieczeństwa informatycznego i jej elementy. 

34. Metody szyfrowania danych. 

35. Przestrzeń robocza manipulatora. 

36. Układy sensoryczne wykorzystywane w robotyce. 

37. Systemy jezdne robotów mobilnych (napęd kołowy, napęd gąsienicowy). 

38. Wady i zalety mechanizmów kroczących. 

39. Enkapsulacja w programowaniu obiektowo zorientowanym. 

40. Dziedziczenie w programowaniu obiektowo zorientowanym. 
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Lista zagadnień obszarowych pomocniczych w przygotowaniu do 

egzaminu dyplomowego inżynierskiego 

Obszar: Grafika komputerowa i multimedia 

 

1. Pojęcie histogramu obrazu. 

2. Różnice pomiędzy plikiem pdf kompozytowym a plikiem pdf rozbarwionym. 

3. Rozdzielczości i kolorystyka wielobarwnych fotografii do druku offsetowego. 

4. Różnice pomiędzy łamem i kolumną. 

5. Definicja spadu oraz jego zastosowanie. 

6. Różnice pomiędzy kapitalikami i wersalikami. 

7. Definicje interlinii i trackingu. 

8. Zastosowanie pełnego justowania. 

9. Charakterystyka protokółu HTTP. 

10. Charakterystyka i rodzaje technologii internetowych typu server-side. 

11. Właściwości i zastosowanie języka XML. 

12. Rodzaje ataków na aplikacje internetowe oraz metody zabezpieczania aplikacji. 

13. Charakterystyka techniki CGI i wraz z przykładami aplikacji CGI. 

14. Etapy powstania publikacji (preperss – press – postpress). 

15. Wymiary najczęściej używanych formatów: A3, A4, A5, B4, B5, DL. 

16. Podział papieru ze względu na gramaturę. 

17. Różnice pomiędzy modelami barw RGB i CMYK. 

18. Różnice między modelami barw Lab oraz HSV. 

19. Definicja bigowania. 

20. Definicja falcowania. 
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Lista zagadnień obszarowych pomocniczych w przygotowaniu do 

egzaminu dyplomowego inżynierskiego 

Obszar: Programowanie 

 

1. Definicja i zastosowanie przeładowania operatorów. 

2. Polimorfizm programu obiektowo-zorientowanego. 

3. Różnice pomiędzy klasą a obiektem. 

4. Definicja i zastosowanie pola i metod statycznych. 

5. Definicja interfejsu oraz różnica pomiędzy interfejsem a klasą abstrakcyjną. 

6. Istota modelu relacyjnego baz danych. 

7. Rola klucza głównego w tabeli (PK). 

8. Role i zasady zachowań kluczy obcych w tabelach (FK). 

9. Rodzaje składowych klas. 

10. Różnice pomiędzy programowaniem niskopoziomowym i programowaniem. wysokopoziomowym. 

11. Definicja języków skryptowych wraz z ich zastosowaniem . 

12. Pojęcie Kontekst(Context), Aktywność(Activity), Intencja(Intent) i Usługa(Service) w systemie 

Android. 

13. Definicja oraz zastosowanie pliku AndroidManifest.xml w aplikacji dla systemu Android. 

14. Różnica pomiędzy wątkiem (Thread), a zdarzeniem asynchronicznym (AsyncTask). 

15. Budowę aplikacji w systemie Android. 

16. Budowa interfejsu użytkownika w aplikacji mobilnej dla systemu Android – wizualne elementy 

interfejsu, widoki, etc. 

17. Rodzaje  i różnice (pod względem parametrów technicznych i użytkowych) interfejsów 

komunikacyjnych stosowanych w urządzeniach mobilnych. 

18. Wykorzystanie otwartych platform sprzętowych typu Arduino lub Raspberry Pi. Wady i zalety ich 

stosowania. Wykorzystanie tych platform we własnym projekcie. 

19. Elementy wykorzystywane do budowy systemu zdalnego sterowania obiektem, w oparciu o 

urządzenie mobilne typu smartfon lub tablet. 

20. Sterowanie urządzeniem technicznym poprzez stronę www. Elementy systemu sterowania. 
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Lista zagadnień obszarowych pomocniczych w przygotowaniu do 

egzaminu dyplomowego inżynierskiego 

Obszar: Teleinformatyka 

 

1. Definicja oraz zastosowanie tablicy routingu.  

2. Przeznaczenie i przebieg procedury ARP. 

3. Rodzaje i charakterystyka warstwy modelu OSI. 

4. Różnice między protokołami TCP i UDP. 

5. Budowa systemu DNS i przebieg odwzorowań nazwa-IP. 

6. Różnice między adresowaniem klasowym, bezklasowym (CIDR) i VLSM. 

7. Zastosowanie i sposób działania translacji adresów sieciowych (NAT). 

8. Zastosowanie narzędzi nslookup, arp, traceroute i tcpdump. 

9. Przebieg operacji pozyskiwania adresu IP w protokole DHCP. 

10. Najważniejsze informacji zapisane w nagłówku ramki Ethernet, nagłówku pakietu IP i nagłówku 

segmentu TCP/UDP. 

11. Przeznaczenie sieci VLAN. 

12. Sposób przenoszona ruchu w połączeniach trunkowych.  Zastosowanie VLAN-ów natywnych. 

13. Różnice między protokołami routingu RIP, OSPF i EIGRP. 

14. Wady i zalety routingu statycznego i dynamicznego. 

15. Zastosowanie statyczne trasy pływającej. 

16. Przeznaczenie pamięci CAM w przełączniku oraz rodzaje danych w niej zapisywanych. 

17. Zastosowanie  interfejsu SVI przełączników routujących. 

18. Przeznaczenie i sposób działania protokołu STP. 

19. Definicja dystansu administracyjnego w routerach Cisco oraz jego przeznaczenie. 

20. Sposób powstania burz rozgłoszeniowych oraz sposoby ich eliminacji. 

 


