
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studentów Kierunku Inżynieria Materiałowa 

 

Pytania o charakterze ogólnym (chemia, nauka o materiałach, metody badań) 

 

1. Podstawowe prawa chemiczne. 

2. Iloczyn jonowy wody. Co to jest pH, a co pOH? Podaj zależność występującą między 

tymi wielkościami. Wskaźniki pH. Czy możemy mówić o pH wody destylowanej? 

Jeśli tak, to jaką ma wartość? 

3. Iloczyn rozpuszczalności. 

4. Dysocjacja elektrolityczna. Stała i stopień dysocjacji. 

5. Co to jest hydroliza i jakie substancje jej ulegają? 

6. Metody rozdzielania substancji w stanie gazowym, ciekłym i stałym. 

7. Na czym polega kompleksowa analiza jakościowa jonów metoda siarczkową? 

8. Roztwory buforowe; jakie substancje je tworzą?  

9. Równowagi kwasowo-zasadowe w roztworach wodnych; definicja kwasu i zasady 

według teorii Brönsteda i Arrheniusa.  

10. Rodzaje wiązań chemicznych występujących w ciałach stałych, ciekłych i gazowych 

11. Kryterium podziału ciał stałych na przewodniki, półprzewodniki i izolatory. 

12. Struktura krystaliczna i występujące w niej defekty. 

13. Co to są materiały amorficzne? 

14. Rodzaje polikryształów i sposoby ich otrzymywania 

15. Formy występowania materiałów w wyrobach (monolity, warstwy, włókna, układy 

zdyspergowane) 

16. Na czym polega proces spiekania 

17. Właściwości cieplne materiałów (ogólna charakterystyka) 

18. Właściwości mechaniczne materiałów (ogólna charakterystyka) 

19. Właściwości optyczne materiałów (ogólna charakterystyka) 

20. Właściwości elektryczne i magnetyczne materiałów (ogólna charakterystyka) 

21. Ogólna charakterystyka metod badań struktury materiałów (XRD, IR) 

22. Podstawy fizyczne metod termicznych (DTA, TG, dylatometria, mikroskopia 

wysokotemperaturowa) 

 

Pytania dotyczące poszczególnych grup materiałowych 

 

Materiały ceramiczne 

 

1. Charakterystyka surowców ceramicznych pod względem ich chemicznego charakteru 

(podać jakie związki chemiczne reprezentują poszczególne surowce) 

2. Co to jest izomorfizm i polimorfizm? Podać przykłady substancji wykazujących te 

cechy. Podać odmiany polimorficzne kwarcu 

3. Rodzaje surowców stosowanych do produkcji ceramiki wypalanej 

4. Rodzaje domieszek szkodliwych występujących w surowcach ilastych 

przeznaczonych do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych. Na czym 

polega ich szkodliwe (destrukcyjne) działanie na etapie produkcji oraz eksploatacji 

ceramicznych materiałów budowlanych.  

5. Ceramiczne materiały budowlane o czerepie porowatym i spieczonym – rodzaje 

surowców do ich wytwarzania. 

6. Normowy zakres badań cech użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych. 

7. Rodzaje mas ceramicznych i sposoby formowania wyrobów. 

8. Ogólna charakterystyka procesów suszenia i wypalania wyrobów ceramicznych. 



9. Przemiany fizyczne i chemiczne zachodzące podczas wypalania wyrobów 

ceramicznych 

10. Rodzaje surowców stosowanych do produkcji szkieł 

11. Reakcje chemiczne i zjawiska fizyczne zachodzące podczas topienia szkieł 

krzemianowych 

12. Metody formowania wyrobów szklanych ze stopu 

13. Co to jest cement; jaki jest jego podstawowy półprodukt? 

14. Jak produkuje się klinkier? 

15. Jakie podstawowe związki chemiczne wchodzą w skład klinkieru? 

16. Na czym polega proces wiązania i twardnienia cementu? Jaki jest ogólny charakter 

zachodzących przy tym reakcji chemicznych? 

17. Co to jest beton i jak się go produkuje 

18. Co to są materiały ogniotrwałe i jakie powinny posiadać właściwości 

 

Materiały polimerowe i kompozytowe 

 

1. Zależność między chemiczną budową polimeru (np. poliolefiny, poliestry, poliamidy) 

a jego właściwościami makroskopowymi (włóknotwórczość, powłokotwórczość, 

wytrzymałość mechaniczna, termiczna i in.) 

2. Mechanizmy polimeryzacji: rodnikowy, jonowy, koordynacyjny 

3. Polimeryzacja addycyjna i kondensacyjna 

4. Charakterystyka podstawowych grup tworzyw polimerowych 

5. Polimery termoplastyczne oraz termo- i chemoutwardzalne 

6. Podstawowe metody przetwórstwa polimerów termoplastycznych  

7. Typowe składniki dodatkowe w tworzywach polimerowych 

8. Recykling i utylizacja odpadów polimerowych 

9. Średnia masa cząsteczkowa polimeru 

10. Stany fizyczne polimeru: szklisty, lepkosprężysty, plastyczny 

11. Co to jest kompozyt i z czego jest zbudowany? 

12. Charakterystyka podstawowych rodzajów kompozytów. 

13. Rodzaje włókien wzmacniających stosowanych do otrzymywania kompozytów. 

14. Jakie parametry materiałów włóknistych decydują o ich wpływie na poprawę 

wytrzymałości mechanicznej wykonanych z ich udziałem kompozytów. 

15. Metody wytwarzania i formowania kompozytów o osnowach polimerowych  

16. Właściwości i zastosowanie kompozytów o osnowach polimerowych 

17. Charakterystyka kompozytów o osnowach ceramicznych; sposoby otrzymywania; 

kierunki zastosowań. 

18. Charakterystyka kompozytów metalicznych oraz metod ich otrzymywania 

 

Materiały metaliczne 

 

1. Podstawowe metody otrzymywania metali 

2. Otrzymywanie surówki i stali 

3. Otrzymywanie aluminium 

4. Technologie wytwarzania stopów metali 

5. Podstawowe sposoby kształtowania plastycznego metali 

6. Podstawowe wielkości opisujące własności mechaniczne metali 

7. Metody badań właściwości mechanicznych metali i stopów 

8. Struktura i własności metali i stopów kształtowanych plastycznie 



9. Przeróbka plastyczna na zimno i na gorąco 

10. Wymień i opisz właściwości odlewnicze 

11. Sposoby konsolidacji proszków metali 

12. Struktura i własności stali węglowych 

13. Charakterystyka stopów aluminium 

14. Obróbka cieplna stopów metali 

15. Klasyfikacja metali nieżelaznych 

  

 


