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Modelowanie i analiza systemów informatycznych  
1. Jakie cechy powinien posiadać dobrze zbudowany model systemu informatycznego?  
2. Na czym polegają poszczególne mechanizmy rozszerzeń języka UML?  
 
Programowanie współbieżne i rozproszone  
1. Omów różnicę pomiędzy: programem, procesem, wątkiem.  
2. Co to jest sekcja krytyczna? Omów pojęcie semafora oraz mutexu.  
 
Inteligentne systemy informatyczne  
 1. Omów trzy kluczowe elementy systemów opartych na technikach i metodach sztucznej 
inteligencji.  
2. Przedstaw przykład zastosowania odpowiedniej techniki inteligentnej do rozwiązania 
zadania/problemu.  
 
Komputerowe wspomaganie projektowania i wizualizacja:  
1. Podaj definicje oraz różnice pomiędzy system SCADA oraz HMI.  
2. Definicja: CAD, współrzędne biegunowe, współrzędne kartezjańskie, warstwy. 
 
Aplikacje bazodanowe 
1.Omów zasady agregacji danych w hurtowni danych. 
2.Przedstaw metody uwierzytelniania i szyfrowania baz danych. 
 
Fizyka nośników i przetwarzania danych  
1. Podać prawa fizyki i zasady zapisu i odczytu informacji na nośnikach magnetycznych.  
2. Zasada działania lasera, cechy emitowanego przez laser promieniowania, zasada zapisu i odczytu 
informacji na nośnikach optycznych.  
 
Technika automatyzacji  
1. Czym jest automatyzacja i jakie są jej związki z informatyką?  
2. Jakie podstawowe komponenty tworzą strukturę systemu zautomatyzowanego?  
 
Zarządzanie projektami informatycznymi 
1. Dlaczego zarządzanie czasem w projekcie informatycznym jest bardzo ważne? Jakie mogą być 
przykładowe straty czasu oraz jakie są dwie podstawowe metody harmonogramowania? 
2. Jakie są cztery główne funkcje zarządzania projektami informatycznymi? Omów pokrótce każdą z 
nich. 
 



Ścieżka specjalizacyjna: Systemy mobilne  
 
Projektowanie systemów wbudowanych i mobilnych  

1. Omów metody transmisji w sieci GSM  
2. Omów znane algorytmy odszumiania i wyostrzania obrazu.  
 
Programowanie urządzeń mobilnych  
1. Opisz podstawy działania mobilnego systemu operacyjnego Android.  
2. Omów środowisko programistyczne dla Androida, Android SDK, emulator Androida.  
 
Techniczne zastosowania systemów mobilnych  
1. Omów zasady tworzenia API w technologii REST.  
2. Omów metody komunikacji klient - server na przykładzie biblioteki NetMQ.  
 
Multimedia w platformach mobilnych  
1. Omów metody kodowania perceptualnego sygnału audio.  
2. Opisz algorytm kodowania obrazów w standardzie JPEG.  
 
Sieciowe technologie mobilne  
1. Przedstaw topologie bezprzewodowe i urządzenia sieci bezprzewodowych.  
2. Omów grupę standardów sieci bezprzewodowych 802.11.  
 
Techniki baz danych  
1. Scharakteryzować model obiektowy baz danych.  
2. Porównać wydajność modelu relacyjnego i relacyjno-obiektowego.  
 
Projekt grupowy  
1. Omów graficzne metody tworzenia, analizy i przekazywania informacji.  
2. Zdefiniuj sposoby interaktywnej wizualizacji danych.  
 
Automaty softwarowe 
1.Jak dzielimy roboty pod względem ich współpracy z użytkownikiem? 
2. Jakie są główne sposoby integracji robotów z oprogramowaniem? 



Ścieżka specjalizacyjna: Informatyka przemysłowa  
 
Programowanie robotów  
1. Omów sposoby programowania robotów przemysłowych.  
2. Wymagania stawiane językowi programowania robota.  
 
Programowanie obrabiarek CNC  
1. Podać cechy wybranego środowiska do programowania obrabiarek CNC. Omówić wybrane 
polecenia G-kodów.  
2. Podać podział i wybrane cechy obrabiarek CNC.  
 
Programowanie sterowników PLC  
1. Podstawowe typy języków programowania sterowników PLC (należy wymienić i zdefiniować 
przynajmniej dwa typy).  
2. Omówić w odpowiedniej kolejności cykl programowy pracy sterownika PLC.  
 
Programowalne układy logiczne  
1. Wyjaśnij, na czym polega koncepcja System-on-Chip (SoC) - podaj przykłady.  
2. Co to jest IP-Core oraz jaki ma wpływ na proces projektowania?  
 
Komputerowe systemy sterowania  
1. Przedstaw budowę oraz zasady działania komputerowych przemysłowych systemów sterowania.  
2. Omów elementy składowe projektowania komputerowych systemów sterowania, podaj przykłady.  
 
Inżynieria internetowa  
1. Formaty plików audio / wideo w nieskompresowanym formacie a w skompresowanym formacie.  
2. Zdjęcia a wideo trójwymiarowe - formaty, telewizja 3D, telewizory 3D.  
 
Projekt grupowy  
1. Do czego służy wykres Ganta. Omów znaczenie wykresu Ganta w synchronizacji pracy zespołowej.  
2. Co to są kamienie milowe i jakie mają znaczenie w realizacji projektów informatycznych?  

Projektowanie mechatroniczne:  

1. Podaj definicję: mechatronika. Wymień różnice miedzy konwencjonalnym a mechatronicznym 

podejściem do konstruowania.  

2. Wymień etapy postępowania w konstruowaniu urządzeń mechatronicznych. 


