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ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI 2014/2015 
DLA KIERUNKU TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA 

 
 
 

Blok A 
1. Narzędzia, maszyny i agregaty do uprawy gleby – systematyka, przeznaczenie, wpływ regulacji na 

jakość pracy, nowe rozwiązania konstrukcyjne.  
2. Maszyny do nawożenia organicznego i mineralnego – systematyka, przeznaczenie, parametry 

techniczne i eksploatacyjne, wydajność pracy. 
3. Maszyny do siewu i sadzenia roślin – systematyka, budowa, regulacja parametrów siewu lub 

sadzenia, postęp techniczny w siewnikach i sadzarkach. 
4. Maszyny do ochrony roślin w polowej produkcji roślinnej i sadowniczej – systematyka, 

przeznaczenie, regulacje parametrów pracy, atestacja opryskiwaczy, bhp w obsłudze maszyn do 
chemizacji. 

5. Technika w nawadnianiu roślin w uprawach polowych i pod osłonami – systematyka urządzeń 
deszczujących i mikronawodnieniowych, budowa i regulacje, wydajność pracy, nowe rozwiązania 
konstrukcyjne. 

6. Technika w technologiach produkcji siana – wymagania agrotechniczne, technologie, 
charakterystyka wybranej grupy maszyn, zasady eksploatacji. 

7. Technika w technologiach produkcji kiszonek i sianokiszonek – wymagania agrotechniczne, 
technologie, charakterystyka wybranej grupy maszyn, składniki obliczania jednostkowych 
kosztów pracy maszyn w produkcji polowej.  

8. Technika w technologiach produkcji zbóż – wymagania agrotechniczne, technologie, podział 
kombajnów zbożowych i ich najważniejsze parametry, systematyka pras do słomy, wpływ 
regulacji na jakość pracy.  

9. Technika w technologiach produkcji ziemniaków – wymagania agrotechniczne, technologie, 
maszyny i parametry ich pracy.  

10. Technika w technologiach produkcji buraków cukrowych – technologie, wymagania 
agrotechniczne, budowa i sposoby regulacji maszyn do zbioru buraków. 

11. Zasady projektowania procesów maszynowych w rolnictwie - cel, rodzaje, karty technologiczne, 
efektywność ekonomiczna. 

12. Maszyny do czyszczenia i sortowania płodów rolnych. Rodzaje suszarni i ich charakterystyczne 
cechy. 

13. Technika w przechowalnictwie – silosy zbożowe, przechowalnie ziemniaków i warzyw 
korzeniowych, przykłady takich budowli ich wyposażenie, parametry itp.  

14. Obliczanie jednostkowych kosztów eksploatacji ciągników i maszyn w produkcji polowej.  
15. Omówić budowę i zasadę działania specjalistycznych maszyn do zbioru owoców, warzyw i jagód 

w ogrodniczej produkcji polowej lub sadowniczej – specyfika pracy tych maszyn w porównaniu z 
maszynami rolniczymi. 

16. Omówić przykłady zastosowań techniki GPS w wybranych maszynach rolniczych i systemach 
rolnictwa precyzyjnego. 

17. Techniczne środki transportu rolniczego i ich parametry. Elementy logistyki w transporcie płodów 
rolnych i dystrybucji żywności. 

18. Omówić przykłady odnawialnych źródeł energii pochodzących z rolnictwa, podać ich wady i 
zalety. 

19. Omówić wpływ parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych mechanizmów jezdnych na 
glebę, sposoby zapobiegania nadmiernemu zagęszczaniu gleby kołami ciągników i maszyn oraz 
sposoby likwidacji zagęszczenia gleby w koleinach – ujemne skutki zagęszczenia gleby w śladach 
kół. 

20. Technika rolnicza a ochrona przyrody, środowiska - np. maszyny rolnicze a świat dzikich zwierząt, 
przyspieszona erozja gleb, skażenie wód powierzchniowych i inne.  
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21. Budowa i podstawowe parametry silników spalinowych stosowanych w ciągnikach i maszynach 
rolniczych. 

22. Parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne mechanizmów jezdnych ciągników i maszyn rolniczych 
w aspekcie ich sprawności mechanicznej oraz oddziaływania na glebę. 

23. Układy zasilania silników spalinowych, stosowane paliwa. 
24. Wyposażenie ciągników do współpracy z maszynami rolniczymi. 
25. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne ciągników rolniczych. 

 
 

Blok B 
1. Maszyny i urządzenia do przeróbki roślin okopowych na paszę – rodzaje maszyn i urządzeń, 

stawiane im wymagania, budowa, zasada funkcjonowania. 
2. Maszyny do rozdrabniania pasz treściwych – sposoby rozdrabniania pasz treściwych, wpływ na 

jakość i zapotrzebowanie na moc rozdrabniania, typy śrutowników, zastosowanie, wady i zalety 
śrutowników bijakowych, gniotowniki do ziarna. 

3. Maszyny do rozdrabniania objętościowych materiałów paszowych – zasada funkcjonowania, 
rodzaje sieczkarni, parametry pracy sieczkarni toporowych i bębnowych.  

4. Mechaniczne przenośniki rolnicze – rodzaje przenośników cięgnowych i bezcięgnowych, budowa, 
zasada funkcjonowania, zastosowanie. 

5. Pneumatyczne przenośniki rolnicze. Zasada funkcjonowania, typy przenośników, podstawowe 
podzespoły i elementy przenośników. Zastosowanie. Jakie materiały rolnicze można, a jakich nie 
należy lub nie powinno się transportować pneumatycznie? Zalety i wady przenośników 
pneumatycznych w stosunku do mechanicznych. 

6. Dozowniki i mieszarki (mieszalniki) rolnicze – zasada funkcjonowania, rodzaje dozowników i 
mieszarek. 

7. Technika doju mechanicznego – zasada funkcjonowania dojarki (podciśnienie, takty ssania i 
masażu), przebieg doju mechanicznego, parametry pracy dojarki mechanicznej. 

8. Typy dojarek – podstawowe różnice, zastosowanie. Zespoły i elementy dojarki mechanicznej – 
funkcje, budowa, parametry, funkcjonowanie. 

9. Hale udojowe (dojarnie) i automatyczne systemy udojowe (AMS, roboty udojowe) – rozwiązania i 
różnice. 

10. Diagnostyka dojarki mechanicznej. Rodzaje diagnostyk i ich cele. Diagnostyka gum strzykowych i 
pulsatorów – czynności, przyrządy, częstotliwość i sposób przeprowadzania, dopuszczalne 
odchyłki. 

11. Urządzenia do schładzania mleka – wymagania stawiane schładzarkom, zasada funkcjonowania 
schładzarek, podstawowe części, parametry i typy schładzarek. 

12. Maszyny do zbioru i zakiszania zielonek w silosach, pryzmach, rękawach foliowych i balotach. 
Maszyny do pobierania, rozdrabniania i zadawania kiszonek. 

13. Technika komputerowa w żywieniu bydła – automaty paszowe, stacje paszowe, automaty do 
pojenia mlekiem, wozy paszowe. 

14. Środki techniczne do zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wodę (elementy sieci wodociągowej). 
Pompy wyporowe i wirowe – zasada funkcjonowania, typy pomp, zastosowanie, budowa i zasada 
funkcjonowania hydroforu. 

15. Technika pojenia zwierząt. Poidła dla bydła, koni, trzody chlewnej i ptaków. Poidła dla bydła w 
oborach (uwięziowych, wolnostanowiskowych), na pastwiskach i wybiegach. Cechy 
nowoczesnego poidła miskowego. 

16. Usuwanie nawozów organicznych (odchodów) w oborach uwięziowych i wolnostanowiskowych. 
Systemy usuwania nawozu w postaci stałej – zgarniacze łańcuchowe (linowe), hydrauliczne, 
ładowarki (głęboka ściółka). Systemy usuwania nawozu w postaci płynnej (samospływ ciągły i 
okresowy). 

17. Urządzenia do regulacji mikroklimatu w pomieszczeniach inwentarskich. Wymagania 
mikroklimatyczne: temperatura, wilgotność i prędkość powietrza, stężenie gazów (CO2, NH3, H2S), 
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oświetlenie, hałas. Potrzeba i rodzaje wentylacji, środki techniczne w systemach wentylacji 
mechanicznej. 

18. Komputerowe zarządzanie stadem krów mlecznych. Elementy systemu zarządzania. Rodzaje 
urządzeń identyfikacyjnych, żywieniowych, udojowych i monitorujących aktywność krów. 

19. Systemy utrzymania krów w oborach uwięziowych i wolnostanowiskowych – zalecenia, wymiary, 
przegrody i poręcze, powierzchnia stanowisk.  

20. Elektryczne ogrodzenia pastwiskowe. Rodzaje urządzeń, zastosowanie, zasada funkcjonowania, 
szkodliwość impulsów. Podstawowe części ogrodzenia elektrycznego: elektryzatory, przewody, 
słupki, izolatory. Dodatkowe akcesoria. 

 
Blok C 

1. Miejsce i rola serwisowania w procesach eksploatacji maszyn rolniczych. 
2. Specyfika serwisowania maszyn rolniczych. 
3. Charakterystyczne procesy zużycia części maszyn rolniczych. 
4. Smarowanie maszyn. 
5. Rodzaje, oznaczenia i dobór smarów. 
6. Ocena stanu technicznego maszyn rolniczych – diagnostyka. 
7. Procesy utrzymywania maszyn – pojęcia podstawowe, przeglądy, naprawy. 
8. Mycie i czyszczenie maszyn oraz ich części – istota, cel, stosowane technologie. 
9. Demontaż połączeń rozłącznych stosowanych w maszyn rolniczych. 
10. Istota i kryteria stosowania regeneracji części maszyn. 
11. Mechaniczne metody regeneracji. 
12. Spawalnicze metody regeneracji. 
13. Galwaniczne metody regeneracji. 
14. Tworzywa sztuczne w regeneracji. 
15. Trwałość maszyn – istota, znaczenie oraz konstrukcyjne, technologiczne i eksploatacyjne czynniki 

wpływające na trwałość maszyn rolniczych. 
16. Jakość i niezawodność maszyn i ich systemów – istota, znaczenie oraz sposoby poprawy 

niezawodności maszyn i agregatów rolniczych. 
17. Przechowywanie maszyn rolniczych. Korozja. 
18. Ochrona środowiska w obsłudze technicznej maszyn rolniczych. 
19. Tendencje w rozwoju obsługi technicznej maszyn rolniczych. 
20. Budowa i podstawowe parametry silników spalinowych stosowanych w ciągnikach i maszynach 

rolniczych. 
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