
Pytania na egzamin licencjacki kierunek: Biologia 

1. Kierunki przemiany glukozy w organizmie (omówić jeden z etapów przemiany glukozy). 

2. Omówić proces hydrolizy triacylogliceroli i fosfolipidów. 

3. Czy proces biosyntezy białka jest równoznaczny z procesem translacji? 

4. Omówić na przykładzie hemoglobiny regulację alosteryczną enzymów. 

5. Czym się różnią enzymy konstytutywne od indukowanych? 

6. Porównaj budowę komórki prokariotycznej z eukariotyczną (auto- i heterotroficzną). 

7. Omów mechanizm transportu cząsteczek przez błony plazmatyczne. Podaj 

przykłady transporterów błonowych. 

8. Wymień jakie procesy biochemiczne zachodzą w gładkiej i szorstkiej siateczce 

śródplazmatycznej. 

9. Omów mechanizm sortowania białek z udziałem aparat Golgiego i siateczki 

śródplazmatycznej. 

10. Scharakteryzuj lizosomy (budowa, biogeneza, funkcje, skład enzymatyczny). 

11. Organogeneza bezpośrednia i pośrednia – zalety, wady, zastosowania 

12. Przedstaw rolę auksyn i cytokinin  w regulacji organogenezy u roślin. 

13. Bioreaktory w zastosowaniu do otrzymywania metabolitów wtórnych roślin 

14. Zarodki somatyczne – cechy budowy oraz zastosowania 

15. Metody otrzymywania i zastosowanie izolowanych nagich protoplastów 

16. Przedstaw budowę i działanie aparatu szparkowego. 

17. Przedstaw budowę pierwotną korzenia. 

18. Scharakteryzuj funkcjonowanie kambium i felogenu w pniu drzewa. 

19. Porównaj rozwój gametofitu żeńskiego u nagozalążkowych i okrytozalążkowych. 

20. Scharakteryzuj rodzaje owoców ze względu na postać owocni. 

21. Klasa Sphagnopsddda (torfowce) we florze Polski. 

22. Klasa Sphenopsida (skrzypy) we florze Polski. 

23. Rodzaj Pnnus (sosna) we florze Polski. 

24. Rodzina Fagaceae (bukowate) we florze Polski. 

25. Scharakteryzuj rodzinę Brassccaceae (kapustowate). 

26. Scharakteryzuj rośliny modelowe oraz ich wykorzystanie w biologii roślin. 

27. Omów trzy, wybrane przez siebie fitohormony, uwzględniając ich miejsce syntezy i funkcje. 

28. Omów budowę fitochromu, mechanizm jego aktywacji i inaktywacji oraz reakcje indukowane 

przez ten fotoreceptor. 

29. Omów mechanizmy adaptacyjne roślin do stresu solnego. 

30. Omów funkcje fizjologiczne dwóch wybranych przez siebie makro- 



i mikroelementów, uwzględniając efekty ich niedoboru i toksyczności wynikającego z nadmiaru 

ich występowania. 

31. Scharakteryzuj mikrojontoforezę i określ jej zastosowanie w eksperymentach fizjologicznych na 

żywych zwierzętach. 

32. Przedstaw teorie kodowania bodźców smakowych: teorię linii oznaczonych i teorię wzorca 

pobudzeń jednoczesnych. 

33. Przedstaw hormonalną regulację metamorfozy owadów, uwzględniając działanie hormonu 

protorakotropowego, hormonu juwenilnego, ekdyzonu. 

34. Scharakteryzuj termoregulację behawioralną i fizjologiczną, omów pięć 

podstawowych stanów termicznych,oraz scharakteryzuj torpor. 

35. Scharakteryzuj oddychanie tchawkowe i wyjaśnij, dlaczego u owadów funkcja oddechowa 

układu krążenia jest zbędna. 

36. Budowa genomu bakterii. 

37. Rodzaje mutacji; mutacja a polimorfizm. 

38. Mechanizmy naprawy DNA. 

39. Mutacje splicingowe. 

40. Mechanizmy dziedziczenia epigenetycznego. 

41. Porównanie pierwotnej i wtórnej odpowiedzi immunologicznej. 

42. Niedobory odporności: przyczyny, przykłady. 

43. Choroby autoimmunologiczne: przyczyny, przykłady. 

44. Odporność przeciwnowotworowa. 

45. Immunizacja czynna i bierna 

46. Czym różnią się bakterie G+ i G-? (opisz różnice morfologiczne i wymień trzy różnice 

fizjologiczne pomiędzy tymi dwoma grupami bakterii). Do której grupy możemy zaliczyć E. coli 

Bacillus subtilis? 

47. Omów pozytywne i negatywne znaczenie grzybów w przyrodzie oraz w życiu człowieka (podać 

przykłady). 

48. Scharakteryzuj bakterie mlekowe (budowa, metabolizm, przykładowe gatunki). 

49. Wymień czynniki, które mogą wpływać na psucie się żywności i podaj efekty psucia się żywności 

(podaj przykłady). 

50. Mikroorganizmy zanieczyszczające przyprawy i metody ich usuwania. 

51. Rodzaje, budowa i funkcje RNA. 

52. Polimorfizm pojedynczych nukleotydów: definicja, metody badań. 



53. Metoda polimerazowej reakcji łańcuchowej(PCR) i polimerazowej reakcji łańcuchowej z analizą 

przyrostu ilości produktu w czasie rzeczywistym (Real-Time 

PCR). 

54. Enzymy restrykcyjne: definicja rodzaje, charakterystyka. 

55. Technikibadania mutacji DNA. 

56. W jaki sposób ma miejsce ustalanie wydarzeń geologicznych metodą datowania izotopowego. 

57. Jak powstawały kontynenty? Proszę podać nazwy: pierwszego kontynentu 

i następnych aż do współczesności. W jakim czasie miały miejsce te podziały? 

58. Ile masowych ekstynkcji wystąpiło w historii Ziemi (w jakim okresie i epoce wystąpiły, 

jakie zwierzęta wyginęły). Co i kiedy było przyczyną ekstynkcji dinozaurów? 

59. Czym się charakteryzowała fauna ediakariańska? 

60. Na czym polega „ewolucyjny wyścig zbrojeń"? Podaj przykłady. 


