
Pytania na egzamin magisterski Kierunek: Biologia 

Specjalność: Biologia człowieka 

 

1. Wytłumacz, co oznacza pojęcie dynamiki biologicznej populacji. Jakimi miernikami 

demograficznymi  możemy ją opisać? 

2. Wytłumacz, czym jest tablica wymieralności (trwania życia) i dla jakich sytuacji modelowych 

można szacować jej parametry. 

3. Podaj definicję przejścia epidemicznego. Omów rodzaje przejść epidemicznych i wytłumacz ich 

skutki demograficzne. 

4. Podaj przykłady systemów kojarzeń małżeńskich na świecie. Wytłumacz, w jaki sposób 

wpływają one na stan puli genowej populacji. 

5. Omów typy regulacji urodzeń według Thomasa Malthusa oraz ich wpływ na długość odstępów 

urodzeniowych i kształt krzywych cząstkowych współczynników płodności według wieku 

kobiet. 

6. Wytłumacz pojęcie markera genetycznego i jego polimorfizmu. Wymień rodzaje markerów 

genetycznych i podaj ich przykłady. Które z markerów są najbardziej przydatne w badaniach 

antropologicznych? 

7. Które z czynników ewolucji człowieka zwiększają zmienność genetyczną w obrębie populacji a 

zmniejszają różnice genetyczne między populacjami? Podaj przykłady. 

8. Które z czynników ewolucji zmniejszają zmienność genetyczną w obrębie populacji 

a zwiększają międzygrupowe zróżnicowanie genetyczne? Omów przejawy działania tych 

czynników oraz zilustruj je przykładami. 

9. Omów istotę działania i rodzaje selekcji naturalnej. Jakimi miernikami można ocenić 

sposobność do działania selekcji naturalnej? 

10. Czy współcześnie selekcja naturalna przestała działać? Omów skutki relaksacji doboru 

naturalnego we współczesnym świecie. 

11. Który etap rozwoju postnatalnego składa się z fazy bierności i ekspansji? Proszę dokładnie 

omówić te dwie fazy. 

12. Co to są czynniki matczyne (wymienić wszystkie i omówić)? 

13. Proszę omówić fazę homofilną i heteroseksualną w rozwoju młodzieży? 

14. Podaj metody badania asymetrii twarzy i ich związek z atrakcyjnością. 

15. Wymień i opisz 10 punktów antropometrycznych głowy. 

16. Opisz stan zachowania czaszki. 

17. Podaj metody szacowania wieku osobników. 

18. Opisz jakie nowe dylematy moralne przyniósł rozwój genetyki.  

19. Przedstaw argumenty etyczne i praktyczne za i przeciw kontynuowaniu doświadczeń na 

zwierzętach.  

20. Omów problemy etyczne związane z rozwojem transplantologii.  

21. Omów problemy etyczne związane z rozwojem metod zapłodnienia pozaustrojowego i regulacji 

rozrodu, w zastosowaniu do człowieka. 

22. Co wiesz o ewolucji układu nerwowego?  

23. Jakie struktury układu nerwowego są charakterystyczne tylko dla ssaków i jakie mają funkcje?  

24. Opisz budowę oka kręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem fotoreceptorów i neuronów 

siatkówki.  

25. Jakie znasz struktury mózgu kręgowców należące do układu wzrokowego, jakie są ich 

połączenia i funkcje.  

26. Jakie struktury mózgu zawiadują emocjami negatywnymi (strachu lęku i agresji) i co wiesz 

o ich roli biologicznej?  

27. Opisz mechanizm stresu, jego fazy i skutki dla organizmu i psychiki. 

 

 

 

 


