
Pytania na egzamin magisterski -kierunek: biologia 

Specjalność: ekologia i mikrobiologia środowiskowa 

 

1. Scharakteryzuj typy mokradeł nietorfowiskowych. 

2. Podaj definicję torfowiska i omów zasadnicze elementy jego budowy. 

3. Omów znaczenie torfowisk, przedstaw skutki odwodnienia torfowisk. 

4. Wymień i scharakteryzuj zespoły ekologiczne organizmów w wodach śródlądowych. 

5. Co to jest biomanipulacja i na czym polega w wodach stojących? 

6. Jakie ekosystemy morskie są najmniej produktywne i dlaczego? 

7. Wyjaśnij pojęcie metapopulacji. 

8. Omów rodzaje korytarzy ekologicznych. 

9. Oceń wpływ fragmentacji siedlisk na różnorodność biologiczną. 

10. Wyjaśnij pojęcie MVP (Minimum viable population). 

11. Podaj bakteriologiczne wskaźniki zanieczyszczenia wody i omów mikroorganizmy: 

 chorobotwórcze (potencjalnie chorobotwórcze) (bakterie, grzyby, wirusy, pierwotniaki)  

 przenoszone przez system dystrybucji wody oraz powodowane zagrożenia zdrowotne. 

Wymień przynajmniej po dwa przykłady tych mikroorganizmów. 

12. Scharakteryzuj powietrze jako środowisko bytowania mikroorganizmów i wymień 

przystosowania mikroorganizmów do przebywania w tym środowisku. Podaj przykłady. 

13. Scharakteryzuj aerozol biologiczny i wynikające z niego zagrożenia zdrowotne.  

14. Uzasadnij twierdzenie, że człowiek jest najbardziej inwazyjnym gatunkiem na Ziemi 

15. Wymień i krótko scharakteryzuj etapy procesu inwazji obcego gatunku 

16. Omów proces homogenizacji biotycznej 

17. Co to są epidemie ziemi dziewiczej i jaką rolę odegrały w podboju świata przez Europejczyków? 

18. Jakie informacje zawarte są w „Kartach Charakterystyki Substancji Chemicznej”  w  

 aspekcie ryzyka zagrożeń (R - risk) dla organizmów oraz form zachowania 

 bezpieczeństwa (S - safety)? 

19. Podaj, jakie mogą być konsekwencje toksykologiczne dla zdrowia człowieka ze strony 

 różnych związków azotu obecnych ponad NDS (najwyższa dopuszczalna dawka)  

 w środowisku (woda, gleba, powietrze) i żywności.  

20. Jakie są najbardziej istotne efekty zagrożeń zmian hormonalnych u kręgowców (w tym 

człowieka) ze strony związków halogenoorganicznych (EDCs - endocrine disrupting chemicals)?  

21. Czy i dlaczego mikrobiotesty typu „toxkit”  (podaj przykład mikrobiotestu) oraz trendy 

w „zielonej chemii analitycznej” powinny być wykorzystywane w nowoczesnych laboratoriach 

toksykologicznych w odniesieniu  do bioetyki i idei zrównoważonego rozwoju? 

22. W jaki sposób można podzielić sekwencje tandemowe powtarzające się, do jakich analiz są 

wykorzystywane? 



23. Do jakich badań wykorzystuje się markery molekularne charakteryzujące się szybkim tempem 

mutacji? 

24. Na czym polega i jakie metody molekularne wykorzystuje się do identyfikacji 

kategorycznej rodziców? 

25. Jakie sekwencje wykorzystuje się najczęściej do identyfikacji gatunkowej mikroorganizmów? 

Uzasadnij wybór. 


