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Zagadnienia konstrukcyjne i materiałowe 
 

 

1. Grunty budowlane – rodzaje, wielkości je charakteryzujące, profil geologiczny.  
 
2. Sposoby posadawiania obiektów budowlanych – rodzaje fundamentów. 
 
3. Konstrukcje szkieletowe. Nazewnictwo elementów konstrukcji. Przykłady 

zrealizowanych obiektów. 
 
4. Przekrycia obiektów budowlanych. Charakterystyka i klasyfikacja przekryć. Przykłady 

wykonanych obiektów. 
 
5. Podstawowe materiały konstrukcyjne – drewno, beton i stal – podstawowe 

właściwości, klasy, rodzaje i wytrzymałości. Sposoby zabezpieczania i ochrony 
konstrukcji. 

 
6. Konstrukcje żelbetowe – właściwości mechaniczne, wymiarowanie elementów 

zginanych, zasady zbrojenia elementów. 
 
7. Konstrukcje betonowe – właściwości mechaniczne, wymiarowanie elementów 

ściskanych. 
 
8. Konstrukcje stalowe – wymiarowanie elementów ściskanych i rozciąganych, zasady 

konstruowania elementów i ich połączeń. 
 
9. Konstrukcje drewniane – zalety i wady drewna jako materiału konstrukcyjnego, 

wymiarowanie elementów drewnianych, sposoby łączenia elementów. 
 
10. Konstrukcje dachów i przekryć drewnianych – rodzaje elementów, konstruowanie 

elementów i węzłów. 
 
11. Materiały do izolacji cieplnej, dźwiękowej i przeciwwilgociowej – przykłady ich 

zastosowania. 
 
12. Naprawy i wzmacnianie elementów nośnych budynku (fundamentów, ścian, stropów, 

schodów, balkonów, dachów). 
 
 
 
 
 



	 EGZAMIN DYPLOMOWY      

   

EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ TEORETYCZNA 
 
Studia magisterskie S2 
 
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ i OTOCZENIA 
 
 

Historia sztuki, wzornictwa, konserwacja wnętrz i otoczenia 
 

 

1. Sztuka starożytnego Egiptu, Grecji, Rzymu – przedstaw charakterystyczne cechy 
architektury – wnętrz, sztuk plastycznych, kompozycji ogrodów   

 
2. Sztuka, architektura wnętrz, ogrody epoki Średniowiecza – przedstaw wiodące nurty, 

najważniejsze budowle, cechy stylowe 
 
3. Renesans – przedstaw wiodące zjawiska artystyczne, architektury – wnętrz, ogrodów 
 
4. Barok – przedstaw wiodące zjawiska artystyczne, architektury – wnętrz, ogrodów 
 
5. Przedstaw najważniejszych twórców, dzieła, realizacje architektury – wnętrz, sztuk 

plastycznych I połowy XX wieku 
 
6. Sztuki plastyczne, architektura – wnętrza, kompozycje ogrodów od 1945 r. do 

początku XXI w. – najważniejsze nurty, przedstawiciele, koncepcje i realizacje 
 
7. Wymień formy i sposoby ochrony zabytków?  
 
8. Kto może prowadzić badania architektoniczne zabytku wpisanego do rejestru i jakie 

wymagania musi spełnić?  
 
9. Wyjaśnij zagadnienie autentyczności i integralności zabytku? 
 
10. Omów znaczenie rewolucji przemysłowej i przedstaw na przykładach 
 
11. Arts and Crafts Movement – omów główne założenia ruchu artystycznego i przedstaw 

na przykładach 
 
12. Czym był Bauhaus, jakie znaczenie miał dla wzornictwa przemysłowego – wymień 

głównych założycieli, twórców i podaj kilka przykładów 
 
13. Art Déco i modernizm w sztuce projektowej – omów główne założenia kierunku i 

przedstaw na przykładach 
 
14. Dobry Design – omów główne założenia kierunku i przedstaw na przykładach 
 
15. Grupa Memphis i postmodernizm – omów główne założenia i podaj przykłady 
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Projektowanie wnętrz i otoczenia 

 

 

1. Zastosowanie stałych (wbudowanych) i ruchomych (przestawnych) elementów 
wzorniczych we wnętrzach z uwzględnieniem strefowania funkcji, rekonfiguracji 
funkcji i negocjacji funkcji. 

 
2. Wymagania dotyczące kształtowania komunikacji poziomej w budynkach 

mieszkalnych,  budynkach użyteczności publicznej oraz dojść do niech z 
uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania i ewakuacji. 

 
3. Wymagania dotyczące kształtowania komunikacji pionowej z uwzględnieniem potrzeb 

osób niepełnosprawnych w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności 
publicznej. 

 
4. Zagadnienia i wymagania dotyczące projektowania pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej z 
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 
5. Zagadnienia związane z relacją formy i tła we wnętrzach oraz przestrzeniach 

publicznych (forma otwarta, forma zamknięta, narzędzia oddziaływania wizualnego, 
obiekty temporalne). 

 
6. Relacja wnętrza z otoczeniem na podstawie wybranego przykładu. 
 
7. Współczesne tendencje, dotyczące wykorzystania koloru we wnętrzach z 

uwzględnieniem relacji koloru i materiału (teorie barw, wzorniki kolorystyczne, 
materiały naturalne, materiały barwione). 

 
8. Zagadnienia dotyczące wykorzystania oświetlenia naturalnego i sztucznego we 

wnętrzach (wymagania, rodzaje oświetlenia, przesłony, żaluzje, pergole). 
 
9. Dobra przestrzeń publiczna: ogólne zasady projektowania i kreowania dobrych 

przestrzeni publicznych (zasady dotyczące dostępności i ciągłości, funkcji, komfortu, 
wartości społecznej) oraz elementy zagospodarowania wpływające na ich 
atrakcyjność.  

 
10. Typologia przestrzeni zdegradowanych: ogólna charakterystyka obszarów 

problemowych, przyczyny degradacji i podatność na jej różne typy. 
 
 



	 EGZAMIN DYPLOMOWY      

 
 
11. Zieleń w procesach rewitalizacji na wybranych przykładach współczesnych parków 

zakładanych na terenach pokolejowych, poprzemysłowych, poportowych (w tym 
geneza powstania i charakterystyka rozwiązań kompozycyjnych i programowych). 

 
12. Rozwiązania z zakresu zazielenia i modelowania krajobrazu wykorzystywane w 

rewitalizacji terenów mieszkaniowych. 
 
13. Rozwiązania projektowe stosowane w rewitalizacji terenów postindustrialnych 

(wykorzystanie tradycji miejsca, elementy proekologiczne, dobór gatunkowy roślin, 
program funkcjonalny). 

 
14. Różne rodzaje założeń zielonych i podstawowe zasady ich kształtowania i 

projektowania (place zabaw i ogrody dziecięce, ogrody szkolne, osiedlowe, itp.), w 
tym wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz doboru roślin (gatunki nie zalecane i 
polecane). 


