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Zagadnienia do egzaminu magisterskiego  na kierunku  Geoinformacja

Pytania ogólne obowiązujące wszystkie specjalności 

1. Automaty komórkowe oraz wymagania ich zastosowania.
2. Cyfrowe mapy tematyczne.
3. Etapy tworzenia modelu matematycznego systemów przyrodniczych.
4. Główne cele tworzenia i wykorzystywania modeli systemów.
5. Implementacja dyrektywy INSPIRE w Polsce.
6. Infrastruktura informacji przestrzennej w Polsce.
7. Kategorie sprzętu i oprogramowania wykorzystywanych w mobilnym GIS.
8. Klasyfikacja modeli matematycznych ze względu na sposób reprezentacji struktury i działania 

systemu.
9. Metadane i usługi infrastruktury informacji przestrzennej.
10. Mobilne systemy geoinformacyjne – definicja, składniki, zastosowania.
11. Modele wielokryterialne i ich zastosowania we wspieraniu decyzji o charakterze przestrzennym.
12. Modelowanie regresyjne i ich walidacja.
13. Niepewność decyzji; ryzyko decyzji i jego źródła.
14. Pojęcie ilości informacji. Jak można mierzyć ilość informacji w kontekście różnych typów danych 

geoprzestrzennych?
15. Rola geowizualizacji w badaniach geoprzestrzennych.
16. Rola metadanych w analizach geoinformacyjnych.
17. Rola równania Lotki-Volterry w badaniach systemowych.
18. Symulacje w ocenie propagacji błędów pomiarowych w trakcie oceny wielokryterialnej.
19. Systemy pozycjonowania używane w mobilnym GIS.
20. Systemy wspomagania decyzji w systemach informacji geograficznej.
21. Transformacje danych geoprzestrzennych.
22. Trendy rozwojowe współczesnej geoinformacji.
23. Usługi oparte o lokalizację – ogólna charakterystyka i przykłady zastosowań.
24. Wolne i komercyjne oprogramowanie geoinformacyjne i bazodanowe, źródła danych 

przestrzennych.
25. Wyróżniające cechy systemu wspomagania decyzji przestrzennych (SDSS). 
26. Zalety i wady modeli empirycznych „wejścia – wyjścia” (czarnej skrzynki).
27. Zasada decyzyjna i jej odmiany.
28. Zasady kompozycji mapy. Dostosowanie kompozycji mapy do metody wyświetlania.
29. Zastosowanie metody Analitycznej Hierarchii (AHP – Analytical Hierarchy Process) w systemach 

informacji geograficznej. 
30. Zmienne systemowe, ich podział oraz rola w procesie matematycznego modelowania systemów.
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Specjalność: Geoinformatyka

1. "Zmienne ukryte" w danych geoprzestrzennych.
2. Adaptacja metod uczenia maszynowego do danych geoprzestrzennych.
3. Algorytmy klasyfikacji danych geoprzestrzennych i źródła błędów klasyfikacji.
4. Biblioteki GDAL i OGR jako podstawa programowania geoinformacyjnego.
5. Biblioteki geoprzetwarzania w różnych językach programowania.
6. Geo-Data Science a Data Science.
7. Informatyczne podstawy wybranych algorytmów geoprzetwarzania.
8. Metody eksploracji danych przestrzennych.
9. Metodyka tworzenia wtyczek w Systemach Informacji Geograficznej.
10. Miary i macierze powiązania oraz numeryczne metody grupowania zbiorów danych 

wielowymiarowych.
11. Numeryczne metody redukcji wymiarów zbiorów danych wielowymiarowych. 
12. Ordynacje i analizy kanoniczne zbiorów danych wielowymiarowych.
13. Zalety i wady programistycznego podejścia do danych geoprzestrzennych.
14. Zastosowanie analiz wielowymiarowych - pośrednich i bezpośrednich w badaniach 

przestrzennych.

Specjalność: Infrastruktura krytyczna

1. Determinanty jakości danych zbieranych w oparciu o metody partycypacyjnego i 
wolontariackiego GIS-u.

2. Geoinformacja w administracji samorządowej miasta i gminy.
3. Geoinformacja w biznesie, geomarketing.
4. Geoinformacja w gospodarce wodnej, modelowanie hydrologiczne, ryzyko i zagrożenia 

powodziowe.
5. Geoinformacja w różnych zastosowaniach: w wojsku, gospodarce rolnej, turystyce, ochronie 

środowiska, w badaniach archeologicznych i historycznych, w leśnictwie i na obszarach 
chronionych.

6. Geoinformacja w statystyce publicznej.
7. Geoinformacja w zarządzaniu drogami, komunikacją miejską.
8. Geoinformacyjne wsparcie zarządzania kryzysowego.
9. Metody pozyskiwania cyfrowych modeli wysokościowych i ich wartość interpretacyjna dla 

rozpoznania geomorfologii danego obszaru; parametry geomorfometryczne.
10. Modelowanie dazymetryczne jako metoda opracowania szczegółowych map rastrowych.
11. Modelowanie rozmieszczenia gatunków.
12. Partycypacja społeczna w zarządzaniu jednostkami administracyjnymi.
13. System zarządzania kryzysowego.
14. Systemy wspomagania podejmowania decyzji w zarządzaniu kryzysowym.
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