
Pytania do sprawdzaniu 2 –  
wg wykładów 6-9 

 

Zofia Kruczkiewicz 



Materiał z wykładów 6-9 
1. Podaj przyczyny opóźnień w projekcie (wykład 6) 

2. Wymień kluczowe praktyki powadzenia projektu (wykład 6) 

3. Jak określa się zakres działania projektu (wykład 6) 

4. Wymień i opisz zasoby projektu (wykład 6) 

5. Przedstaw techniki prognozowania projektów oparte na dekompozycji (wykład 6) 

6. Przedstaw techniki prognozowania projektów oparte na modelach prognostycznych (wykład 6) 

7. Przedstaw strategie zarządzania ryzykiem (wykład 6) 

8. Wymień rodzaje potencjalnych zagrożeń (wykład 6) 

9. Opisz identyfikację zagrożeń (wykład 6) 

10. Opisz szacowanie ryzyka (wykład 6) 

11. Przedstaw procesy zapobieganie, monitorowanie i kontrolowanie zagrożeń (wykład 6) 

12. Wymień przyczyny opóźnień projektów (wykład 7) 

13. Opisz podstawowe zasady tworzenia harmonogramów (wykład 7) 

14. Przedstaw wyznaczanie wskaźnika doboru projektu (wykład 7) 

15. Przedstaw wyznaczanie harmonogramu koncepcyjnego (wykład 7) 

16. Przedstaw rolę sieci zadań (wykład 7) 

17. Przedstaw wyznaczanie harmonogramu szczegółowego - metody CPM, PERT, wykres Gantta (wykład 7) 

18. Opisz elementy charakterystyczne harmonogramu szczegółowego: ścieżka krytyczna, kamienie milowe (wykład 
7) 

19. Przedstaw jakościową i ilościową metodę śledzenia harmonogramów (wykład 7) 

 

 

 



20. Przedstaw znaczenie problemu stopu programu (wykład 8) 

21. Przedstaw klasyfikację błędów (wykład 8) 

22. Przedstaw klasyfikację testów (wykład 8) 

23. Opisz problemy testowania i lokalizacji błędów (wykład 8) 

24. Opisz zalecane techniki weryfikacji przeprowadzane podczas cyklu życia produktu (wykład 8) 

25. Przedstaw charakterystykę testów zakresu: jednostkowych, integracyjnych, systemowych i akceptacyjnych (wykład 
8) 

26. Przedstaw testy funkcjonalne – metody testowania (wykład 8) 

27. Przedstaw niezawodność oprogramowania (wykład 8) 

28. Opisz ocenę wykrywalności błędów (wykład 8) 

29. Przedstaw rodzaje jakości (wykład 9)* 

30. Przedstaw wyznaczanie kosztu zapewniania jakości (wykład 9)* 

31. Opisz proces zapewniania jakości (wykład 9)* 

32. Opisz standardy produktu i procesu i cel stosowania tych standardów– ISO 9001, ISO 9000 (wykład 9)* 

33. Przedstaw planowanie jakości (wykład 9)* 

34. Przedstaw kontrolowanie jakości przez zespół wykonawców i zespół kontroli jakości (wykład 9)* 

35. Przedstaw formalne metody zapewniania jakości (wykład 9)* 

36. Opisz pomiar jakości produktu (wykład 4, wykład 9: slajdy 37-38) 

37. Przedstaw kryteria oceny jakości (wykład 9)* 

38. Opisz modele CMMI – cel stosowania (wykład 9)* 

39. Trzy modele CMMI 1.3 – opisz te modele i zależności między innymi (wykład 9)* 

40. Przedstaw poziomy dojrzałości modeli CMMI oraz obszary procesu (wykład  1, slajdy 36-40, wykład 9: slajdy 46-
47-48, slajdy 50-51) 

41. Przedstaw poziomy wydolności modeli CMMI (wykład 9)* 

42. Przedstaw kategorie obszarów procesu modeli CMMI (wykład 9)* 

 


