
ZESTAW ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN INŻYNIERSKI 
DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOTWORZYW 

 
 
 

Grupa zagadnień  A 
 

Budowa roślin włóknistych 
 

1. Mikro- i makrostruktura drewna rodzajów iglastych. 
2. Mikro-i makrostruktura drewna rodzajów liściastych. 
3. Charakterystyka mikro-i makrostruktury drewna gatunków egzotycznych. 
4. Makroskopowa identyfikacja rodzajów/gatunków drewna: cechy podstawowe i pomocnicze. 
5. Kryteria podziału gatunków liściastych.  
6. Drewno reakcyjne – przyczyna powstawania, różnice w budowie anatomicznej i składzie 

chemicznym w porównaniu do drewna normalnego. 
7. Budowa anatomiczna roślinnych niedrzewnych surowców włóknistych. 
8. Różnice w budowie mikrostrukturalnej drewna gatunków krajowych i egzotycznych. 
9. Warunki wzrostu drzew a struktura drewna. 
10. Zmienność cech ultra-, mikro- i makrostrukturalnych na przekroju poprzecznym pnia. 

 
 

Właściwości materiałów włóknistych 
 

1. Omówić kategorie gęstości drewna i innych materiałów włóknistych ze względu na ich 
wilgotność. 

2. Oznaczanie gęstości drewna i ścianek roślin włóknistych metodami wypornościowymi. 
3. Odkształcenia wilgotnościowe drewna i ścianki bambusa. 
4. Omówić higroskopijność materiałów lignocelulozowych  na przykładzie drewna drzew 

(wilgotność równowagowa, histereza sorpcji, czynniki warunkujące higroskopijność). 
5. Bezpośrednie i pośrednie metody oznaczania wilgotności  - wady i zalety tych metod. 
6. Składniki chemiczne materiałów włóknistych. 
7. Hemicelulozy -mery, wiązania, grupy funkcyjne, stopień polimeryzacji, krystaliczność, 

reaktywność. 
8. Celuloza - mer, wiązania, grupy funkcyjne, stopień polimeryzacji, krystaliczność, reaktywność. 
9. Lignina - jednostki prekursorskie, grupy funkcyjne, wiązania, stopień polimeryzacji, 

reaktywność. 
10. Substancje ekstrakcyjne – skład, funkcje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chemia polimerów naturalnych 
 

1. Charakterystyka makrocząsteczek (definicja, podział, ciężar cząsteczkowy, taktyczność).  

2. Polimeryzacja rodnikowa (etapy, inicjatory, przykłady polireakcji). 
3. Metody przeprowadzania polimeryzacji (w masie, w roztworze, suspensyjna, dyspersyjna, 

emulsyjna). 
4. Najważniejsze tworzywa polimeryzacyjne, polikondensacyjne i poliaddycyjne – wzory, 

właściwości, zastosowanie. 
5. Polikondensacja i poliaddycja (mechanizm, podstawowe typy reakcji, przykłady polireakcji, 

reakcje uboczne). 
6. Występowanie, budowa i właściwości celulozy i skrobi. 
7. Białka - budowa i podział. 
8. Polimery biodegradowalne. 
9. Pochodne kauczuku (chlorokauczuk, kauczuk epoksydowany kauczuk cyklizowany) – 

otrzymywanie, zastosowanie. 
10. Chityna i chitozan – otrzymywanie, właściwości, zastosowanie. 

 
 

Klejenie i uszlachetnianie powierzchni biotworzyw 
 

1. Specyfika materiałów lignocelulozowych  jako powierzchni do klejenia oraz uszlachetniania 
2. Adhezja i kohezja   
3. Kleje naturalne  
4. Kleje syntetyczne i możliwości ich modyfikacji produktami naturalnymi 
5. Parametry technologiczne procesów klejenia 
6. Badania wytrzymałości i odporności spoin klejowych 
7. Przygotowanie powierzchni do malowania 
8. Wyroby lakierowe produkowane na bazie surowców naturalnych  
9. Nanoszenie wyrobów lakierowych 
10. Techniki utwardzania powłok lakierowych  

 
 

Inżynieria procesowa 
 

1. Przepływy płynów (rodzaje, profile rozkładu prędkości, doświadczenie Reynoldsa). 
2. Równanie Bernoulliego, jego interpretacja i zastosowanie 
3. Spadki ciśnienia podczas przepływów płynu przez przewody. 
4. Sedymentacja zawiesin.  
5. Fluidyzacja. Charakterystyka złoża fluidalnego. 
6. Rodzaje filtracji.  
7. Parametry wpływające na moc mieszania. 
8. Zatężanie roztworów. 
9. Metody rozdziału i oczyszczania  mieszanin ciekłych. 
10. Podstawy obliczeń reaktorów chemicznych. 

 
 
 
 



 

Metody instrumentalne w badaniach biotworzyw 
 

1. Metody instrumentalne definicje, podziały, etapy procesu analitycznego. 
2. Spektroskopia w podczerwieni – jak powstaje widmo, rodzaje drgań, zastosowanie metody. 
3. Spektroskopia UV-Vis – jak powstaje widmo, interpretacja widma, zastosowanie metody. 
4. Absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS)  - charakterystyka, zastosowanie. 
5. Typy i zastosowanie atomizerów w absorpcyjnej spektrometrii atomowej. 
6. Typy detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej i zasada ich działania. 
7. Jakie parametry określają związek pod względem ilościowym i jakościowym w technice TLC i 

HPLC. 
8. Barwa - definicja, parametry barwy, rodzaje. 
9. Analiza termiczna: definicja, zastosowanie, metody: podział metod; przykłady 3 metod analizy 

termicznej wraz z definicjami (mierzony parametr). 
10. Definicja kryształy (struktury krystalicznej). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZESTAW ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN INŻYNIERSKI 
DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOTWORZYW 

 
 
Grupa zagadnień  B 
 

Tworzywa lignocelulozowe 
 

1. Charakterystyka surowców lignocelulozowych stosowanych do wytwarzania tworzyw 
lignocelulozowych.  

2. Naturalne i syntetyczne środki wiążące stosowane w przemyśle tworzyw lignocelulozowych. 
3. Kryteria podziału tworzyw lignocelulozowych. 
4. Technologia tworzyw lignocelulozowych na bazie włókien. 
5. Technologia tworzyw lignocelulozowych na bazie wiórów. 
6. Technologia tworzyw lignocelulozowych na bazie fornirów. 
7. Systemy prasowania stosowane w przemyśle tworzyw lignocelulozowych. 
8. Higieniczność tworzyw lignocelulozowych. 
9. Uszlachetnianie powierzchni tworzyw lignocelulozowych.  
10. Czynniki wpływające na właściwości płyt lignocelulozowych. 

 
 

Technologia mas włóknistych i produkcja papieru 
 

1. Alkaliczne procesy roztwarzania drewna – metoda siarczanowa, chemizm, parametry 
technologiczne.  

2. Wskaźniki chemiczno-technologiczne i metody kontroli procesu roztwarzania surowców 
lignocelulozowych. 

3. Cykl regeneracji alkaliów w produkcji mas celulozowych metodą siarczanową. 
4. Technologia bielenia mas celulozowych związkami chloru - rodzaje reagentów, warunki 

stosowania, wady i zalety procesu.  
5. Technologia bielenia mas celulozowych związkami tlenowymi – rodzaje reagentów, warunki 

stosowania, wady i zalety. 
6. Scharakteryzuj etapy wytwarzania papieru. 
7. Wymień i objaśnij najważniejsze efekty mielenia włókien. 
8. Omów rodzaje wody występujące w wytworach papierniczych. 
9. Scharakteryzuj wpływ kationów wielowartościowych na zmiany potencjału dzeta. 
10. Scharakteryzuj proces konsolidacji wstęgi papierniczej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktywne substancje roślinne 
 

1. Znaczenie roślinnych substancji czynnych. 
2. Zbiór i stabilizacja surowca roślinnego.  
3. Garbniki – rola i znaczenie prozdrowotne. 
4. Cukry proste i wielocukry. 
5. Tłuszcze roślinne. 
6. Olejki eteryczne. 
7. Witaminy – podział, występowanie. 
8. Rola i znaczenie witamin. 
9. Flawonoidy. 
10. Antocyjany. 

 

Ochrona i konserwacja biomasy 

1. Rozkład biomasy roślinnej pod wpływem grzybów (enzymologia degradacji celulozy, 
hemiceluloz i ligniny). 

2. Biodeterioracja produktów naturalnych pochodzenia zwierzęcego. 
3. Biodeterioracja materiałów przetworzonych (tworzywa sztuczne, guma, wyroby 

kosmetyczne, etc.). 
4. Ochrona przed deterioracją (metody fizyczne, chemiczne i biologiczne). 
5. Przegląd rynku biocydów i wymagania odbiorców. 
6. Dyrektywa BPD (cele, zakres, działanie). 
7. Biocydy w przemyśle celulozowo-papierniczym (rodzaje masy papierniczej, a biocydy 

stosowane w przemyśle papierniczym). 
8. Kontrola nad rozwojem flory bakteryjnej. 
9. Rola dialdehydu w procesach odbarwiania i bielenia. 
10. Perspektywy wykorzystania ditlenku chloru w dezynfekcji wody. 

 
 

 
 

 
Mikroorganizmy a biomasa 

 
1. Biomasa- definicja i podział. 
2. Scharakteryzuj królestwo grzybów. 
3. Przyswajanie składników organicznych przez grzyby. 
4. Zjawisko biofilmu – warunki jego powstawania i funkcjonowanie. 
5. Degradacja enzymatyczna biomasy pod wpływem grzybów rozkładu brunatnego i jasnego. 
6. Hydroliza celulozy z udziałem enzymów. 
7. Charakterystyka teorii fitoaleksynowej. 
8. Pestycydy- definicje, podziały, mechanizm działania na przykładzie fungicydów. 
9. Aktywność biologiczna wybranych substancji naturalnych. 
10. Mikrobiologiczny rozkład włókien naturalnych. 

 



Technologie przetwarzania biomasy 
 

1. Główne zasady postępowania technologicznego. 
2. Technologie otrzymywania węglowodorów terpenowych i kwasów żywicznych. 
3. Przetwarzanie biomasy w procesach termicznych - piroliza. 
4. Przetwarzanie biomasy w procesach termicznych – zgazowanie. 
5. Przetwarzanie biomasy w procesach termicznych – toryfikacja. 
6. Technologie przetwarzania biomasy do paliw ciekłych. 
7. Zastosowanie produktów przetwarzania biomasy w procesach termicznych. 
8. Technologie otrzymywania adsorbentów węglowych z biomasy. 
9. Technologie hydrolitycznego przerobu biomasy. 
10. Technologie otrzymywania furfuralu. 

 

 

Modyfikacja surowców naturalnych 
 

1. Charakterystyka metod chemicznej modyfikacji surowców lignocelulozowych.  
2. Zmiany w strukturze chemicznej surowców lignocelulozowych poddanych obróbce termicznej 

w temperaturach poniżej 2500C .  
3. Przemysłowe metody modyfikacji termicznej drewna.  
4. Modyfikacja enzymatyczna. 
5. Acetylowanie surowców lignocelulozowych.  
6. Modyfikacja drewna alkoholem furfurylowym. 
7. Modyfikacja impregnacyjna surowców lignocelulozowych.  
8. Metody modyfikacji ligniny. 
9. Skrobie modyfikowane (otrzymywanie, właściwości, zastosowanie). 
10. Kompozyty na bazie surowców naturalnych i tworzyw termoplastycznych (WPC, NFC, 

nanokompozyty). 
 
 

Rośliny energetyczne 
 

1. Biomasa – definicje, powstawanie, podstawowe składniki. Zasoby biomasy w Polsce. 
2. Biomasa a biopaliwa. 
3. Biopaliwa stałe – zalety i wady. 
4. Biopaliwa płynne i gazowe. 
5. Rośliny energetyczne, podział i produkcja w Polsce, czynniki warunkujące produkcyjność. 
6. Technologia uprawy wierzby energetycznej, produkcyjność, aspekty środowiskowe, 
opłacalność. 
7. Rośliny drzewiaste i krzewiaste uprawiane w Polsce na cele energetyczne. 
8. Trawy uprawiane w Polsce na cele energetyczne. 
9. Byliny uprawiane w Polsce na cele energetyczne.  
10. Kukurydza jako surowiec energetyczny 

 
 
 
 



Odnawialne źródła energii 
 

1. Główne siły sprawcze wzrostu zapotrzebowania na energię. 
2. Zmiany klimatyczne, skutki i zapobieganie. 
3. Polskie i zagraniczne akty prawne polityki klimatycznej. 
4. Rodzaje odnawialnych źródeł energii. Zalety OZE. 
5. Biomasa – rodzaje, potencjał i wykorzystanie.  
6. Biopaliw płynne. 
7. Energia wody. 
8. Energia wiatru. 
9. Energia geotermalna. 
10. Energia słońca. 

 
 

Recykling materiałowy i odzysk surowców 
 

1. Podstawy regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami. Odpad a produkt uboczny. 
2. Obowiązki wytwórców odpadów i Europejski Katalog Odpadów    
3. Właściwości biomasy odpadowej, które decydują o możliwości ich dalszego 

zagospodarowania  
4. Fermentacja metanowa i kompostowanie – warunki prowadzenia procesów 
5. Metody obróbki wstępnej biomasy zwiększające efektywność procesu fermentacji 

metanowej 
6. Biopaliwa płynne otrzymywane z odpadów biomasy  
7. Upłynnianie biomasy – metody produkcji  
8. Pellety i brykiety z biomasy – otrzymywanie i właściwości 
9. Sposoby zagospodarowania lignocelulozowych odpadów poużytkowych  
10. Sposoby oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń gazowych   
 

 

Odzysk energii 
 

1. Biomasa lignocelulozowa jako odnawialne źródło energii i jej potencjał energetyczny 
2. Regulacje prawne w zakresie spalania odpadów 
3. Energetyczne właściwości paliw 
4. Spalanie – definicja, rodzaje 
5. Przebieg procesu rozkładu termicznego i spalania surowców lignocelulozowych 
6. Kontrola procesu spalania biomasy 
7. Stałe pozostałości spalania surowców lignocelulozowych 
8. Metody odseparowywania zanieczyszczeń przy oczyszczeniu spalin  
9. Emisje z procesu spalania 
10. Metody denitryfikacyjne 

 


