
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY  

KIERUNEK OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I STOPNIA 

  

1. Jakie technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków stosujemy w ochronie 

środowiska?  

2. Jakie technologie ochrony powietrza i oczyszczania gazów stosujemy w ochronie 

środowiska?  

3. Jakie technologie stosowane w ochronie i rekultywacji gleb stosujemy w ochronie 

środowiska?  

4. Jakie technologie zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych stosujemy 

w ochronie środowiska?  

5. Jakie technologie stosowane są w pozyskiwaniu konwencjonalnych i alternatywnych 

źródeł energii w zakresie ochrony środowiska? 

6. Jakie nośniki energii wykorzystywane przez człowieka charakteryzują się jej najwyższą 

koncentracją i jak na tym tle przedstawia się biomasa ? 

7. Definicja, podstawy prawne i cele ochrony siedlisk Natura 2000  

8. Zagrożenia i formy ochrony siedlisk przyrodniczych otwartych (lądowych, nieleśnych)   

9. Zagrożenia i formy ochrony siedlisk przyrodniczych leśnych   

10. Zagrożenia i formy ochrony siedlisk hydrogenicznych 

11. Oddziaływanie farm wiatrowych na ptaki i nietoprze. 

12. Oddziaływanie linii energetycznych na ptaki? 

13. Źródła informacji o wartości przyrodniczej danego terenu. 

14. Oddziaływanie szlaków komunikacyjnych na zwierzęta. 

15. Cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska 

16. Metody badawcze stosowane do oceny jakości środowiska. 

17. Założenia, cele i zadania Monitoringu Przyrody  

18. Organizacja i struktura Monitoringu Przyrody w systemie Państwowego Monitoringu 

Środowiska.  

19. Scharakteryzuj wpływ czynników fizycznych i chemicznych na wzrost mikroorganizmów 

w środowisku.  

20. Czynniki atmosferyczne zwiększające efekt cieplarniany? 

21. Omów czynniki ograniczające eutrofizację.  

22. W jaki sposób warunki panujące w wodach płynących ukształtowały faunę i florę 

zamieszkującą to środowisko?   

23. Porównaj cechy organizmów planktonowych i bentosowych w kontekście ich 

przystosowania do środowiska występowania.  

24. Zmienność warunków tlenowych w jeziorach i rzekach w różnych porach roku.  

25. Wymień rodzaje zanieczyszczeń wód i ich źródła.  



26. Wymień rodzaje zanieczyszczeń gleb i ich źródła.  

27. Wymień rodzaje zanieczyszczeń atmosfery i ich źródła.  

28. Wymień i omów mechaniczne sposoby oczyszczania ścieków.  

29. Biologiczne oczyszczanie ścieków – sztuczne metody.  

30. Rodzaje zagrożeń ekosystemów torfowiskowych. 

31. Ochrona ekosystemów torfowiskowych. 

32. Stabilność krajobrazu: właściwości systemów przyrodniczych  

33. Metody rekultywacji gleb 

34. Metody rekultywacji jezior 

35. Mechanizm wpływu pola grawitacyjnego na rozwój roślin 

36. Adaptacja i aklimatyzacja 

37. Skutki ocieplanie się klimatu dla ochrony zwierząt w Polsce. 

38. Dlaczego płazy są najbardziej zagrożoną gromadą kręgowców w Polsce? 

39. Adaptacje roślin do różnych warunków glebowych i siedlisk ubogich w wodę. 

40. Oddziaływania konkurencyjne u bezkręgowców w środowisku wód stojących  

41. Co to jest barcoding jego zastosowanie w naukach biologicznych 

42. Scharakteryzuj ideę ekorozwoju  

43. Jaka jest rola wiedzy ekologicznej w ochronie przyrody? 

44. Jakie są uwarunkowania decyzji o konieczności sporządzenia Raportu oddziaływania na 

środowisko?  

45. Jakie są składowe Raportu oddziaływania na środowisko?  

46. Rodzaje i zakres monitoringów związanych z lokacją inwestycji w środowisku? 

47. Wyjaśnić na przykładzie różnice między gatunkiem obcym a gatunkiem inwazyjnym 

48. Sposoby zwalczania inwazyjnych gatunków roślin 

49. Omówić na przykładzie cechy miejsc łatwych do skolonizowania przez gatunki obce 

50. Zabiegi techniczne stymulujące proces samooczyszczania wód stojących i płynących 

 

 


