
Pytania na egzamin magisterski Kierunek: Biologia 

Specjalność: Biologia medyczna i molekularna 

 

1. Jakie informacje powinny być zawarte w standardowej procedurze operacyjnej, dotyczącej 

wykonania badania w kierunku obecności przeciwciał przeciw gangliozydom w surowicy krwi 

obwodowej ? 

2. Jakie wymagania powinno spełniać medyczne laboratorium diagnostyczne i w jakim 

dokumencie są one sformułowane ? 

3. Jakie zasady dobrej praktyki laboratoryjnej dotyczą aparatury, materiałów i odczynników 

używanych do badań laboratoryjnych ? 

4. Jakie są ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji laboratoriów badawczych, 

określone przez Polskie Centrum Akredytacji ? 

5. Jakie dane podawane są w zakresie akredytacji laboratorium badawczego ? 

6. Jakie choroby wywołują bakterie z rodzaju Yersinia? Wybierz jeden z gatunków i opisz jego 

charakterystykę i chorobotwórczość szczegółowiej. 

7. Przedstaw szczepy chorobotwórcze Escherichia coli? Jakie choroby mogą powodować?  

8. Opisz mechanizm działania antybiotyków betalaktamowych, podaj ich przykłady, zakres 

działania i mechanizmy oporności na nie. 

9. Chorobotwórczość i czynniki zjadliwości Staphylococcus aureus, problemy z leczeniem. 

10. Podaj przykłady gatunków chorobotwórczych z rodzaju Clostridium i opisz szczegółowo jeden 

z gatunków tych bakterii. 

11. Jak współcześnie klasyfikuje się wirusy? Na czym polega klasyfikacja wirusów wg Baltiomore, 

wybierz jedną z grup Baltimore, podaj przykłady wirusów i scharakteryzuj tę grupę dokładniej.  

12. Opisz podstawowe różnice między RNA i DNA wirusami, podaj przykłady rodzin i gatunków. 

13. Przedstaw organizację genomu wirusów z rodziny Herpesviridae i ich strategię replikacyjną. 

Podaj przykłady herpeswirusów. 

14. Ludzkie wirusy DNA a proces nowotworzenia na przykładzie wirusów Papilloma 

15. Opisz procesy z których wynika zmienność  szczepów wirusów grypy. Jak można zapobiegać 

zachorowaniom na wirusy grypy? 
16. Co wiesz o ewolucji układu nerwowego?  

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

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

siatkówki.  

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

połączenia i funkcje.  

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

o ich roli biologicznej?  

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


