
Pytania egzaminacyjne /egzamin dyplomowy/  
Kierunek „Logistyka”  

studia I stopnia o tytule zawodowym inżyniera  
 
 
1. Istota, przedmiot i znaczenie współczesnej logistyki.  
2. Logistyka w ujęciu przedmiotowym, koncepcyjnym oraz teoriopoznawczym.  

Mikro- i makrologistyczna treść logistyki. 
3. Podejście systemowe w logistyce (systemy logistyczne – definicje, właściwości, struktura, 

klasyfikacja). 
4. Charakterystyka podstawowych obszarów działań logistycznych. 
5. Kształtowanie procesów logistycznych w różnych fazach przepływów fizycznych, 

informacyjnych oraz finansowych.  
6. Strategiczne aspekty logistyki (rola logistyki w budowaniu rynkowej przewagi 

konkurencyjnej, pojęcie i rodzaje strategii logistycznych).  
7. Procesy decyzyjne w logistyce zaopatrzenia. 
8. Cykl realizacji zamówień w procesach zakupów zaopatrzeniowych.  
9. Metody sterowania zapasami w procesach logistycznych.  
10. Działania logistyczne w procesach produkcyjnych. 
11. Metody i techniki zarządzania produkcją. 
12. Dystrybucja jako przedmiot analizy (w rozumieniu węższym i szerszym).  
13. Centra logistyczne (definicje, podział, funkcje, modele). 
14. Ekologistyka jako system zintegrowany. Zakres działania ekologistyki.  
15. Filary ekologistyki. Ekologistyka a cechy ekorozwoju.  
16. Cechy logistycznie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami. 
17. Rodzaje recyklingu stosowane w łańcuchu logistycznym zużytych opakowań. Spirala 

recyklingu.  
18. Cechy i zasady postępowania proekologicznego konsumenta a ekologistyka.  
19. Proekologiczne strategie przedsiębiorstw a rozwój ekologistyki.  
20. Infrastruktura procesów logistycznych (główne elementy, cechy charakterystyczne, 

funkcje logistyczne). 
21. Usługi na rynku TSL (pojęcie, cechy, dywersyfikacja). 
22. Charakterystyka współczesnego rynku usług logistycznych w Polsce.  
23. Rola transportu w procesach logistycznych.  
24. Podstawowe pojęcia transportu kombinowanego (bimodalny, multimodalny, 

intermodalny, kombinowany). 
25. Decoupling – istota i ocena możliwości realizacji.  
26. Pojęcie i sposoby wyrażania transportochłonności gospodarki narodowej.  
27. Istota i narzędzia internalizacji kosztów zewnętrznych. 
28. Pojęcie taryfy transportowej (potocznie, w węższym i szerszym rozumieniu).  
29. Skutki regulacji cen w transporcie.  
30. Istota i narzędzia oraz skutki liberalizacji rynków transportowych.  
31. Polityka transportowa Polski (ewolucja i stan obecny) na tle polityki transportowej Unii 

Europejskiej.  
32. Logistyczne systemy zapewniania jakości towarów.  
33. Opakowania i ich funkcje, zasady i metody oznakowania.  
34. Charakterystyka procesów w logistyce magazynowej. 
35. Popyt na usługi transportowe (istota, źródła, klasyfikacja potrzeb, postulaty przewozowe). 
36. Cele i składowe diagramu przepływu danych (DFD).  
37. Łańcuchy logistyczne, łańcuchy i sieci dostaw (rozróżnienie pojęć w aspekcie obszarów 

działań, celów i zasad funkcjonowania). 
38. Zarządzanie łańcuchem dostaw (geneza, istota, zasady, metody i techniki).  
39. Procesowa i fazowa analiza łańcuchów dostaw. 
40. Narzędzia informatyczne w procesach logistycznych.  


