
Zagadnienia do egzaminu licencjackiego na kierunku Biofizyka  

Specjalność – Fizyka medyczna  

Część I – pytania z fizyki ogólnej, fizyki kwantowej, fizyki atomowej i molekularnej 

Część II – pytania z biofizyki 

Część III – pytania z przedmiotów specjalistycznych 

1. Zasada najmniejszego działania i równania Lagrange’a. 

2. Zasady zachowania energii, pędu i momentu pędu. 

3. Postulaty szczególnej teorii względności i transformacja Lorentza. 

4. Równania Maxwella. 

5. Elektrostatyka i magnetostatyka. 

6. Dyfrakcja, interferencja, dyspersja fal elektromagnetycznych. 

7. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią. 

8. Fale materii, hipoteza de Broglie'a i zasada nieoznaczoności Heisenberga. 

9. Równanie Schrödingera. 

10. Atom wodoru. 

11. Kwantowy oscylator harmoniczny. 

12. Cząstki elementarne i oddziaływania podstawowe. 

13. Zasady termodynamiki. 

14. Rozkład Maxwella-Boltzmanna. 

15. Ciepło właściwe ciał stałych. 

16. Budowa i skład żywej komórki. Porównanie komórek prokariotycznych i 

eukariotycznych, roślinnych i zwierzęcych. 

17. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe. 

18. Budowa błon biologicznych, transport przez błony. 

19. Budowa i funkcja białek. 

20. Budowa i funkcja kwasów nukleinowych. 

21. Dyfuzja makrocząsteczek w roztworze.  

22. Termodynamika jednocząsteczkowej reakcji chemicznej. 

23. Kataliza enzymatyczna (kinetyka stacjonarna, inhibicja, kontrola allosteryczna). 

24. Reakcje protolizy i reakcje redoks w organizmach żywych – opis termodynamiczny, 

przykłady. 

25. Oddychanie komórkowe 

26. Fotosynteza. 

27. Biochemiczne techniki analityczne – chromatografia i elektroforeza. 

28. Oddziaływanie światła z biomolekułami (absorpcja i emisja światła, rozpraszanie 

światła, skręcalność optyczna). 

29. Eksperymentalne metody analizy kształtu, rozmiarów i masy makrocząsteczek. 

30. Metody eksperymentalne badania struktury makromolekuł na różnych poziomach 

organizacji. 

 



Pytania specjalistyczne: 

31. Proces depolaryzacji komórki mięśnia sercowego i neuronu. 

32. Proces repolaryzacji komórki mięśnia sercowego i neuronu. 

33. Potencjał spoczynkowy i czynnościowy. 

34. Rola aktyny i miozyny w komórce. 

35. Rejestracja zapisu czynności elektrycznej serca. 

36. Zapis EKG metodą Holtera i jego analiza. 

37. Analiza zapisu EKG w domenie czasu i w domenie częstotliwości. 

38. Metoda EKG wysokiej rozdzielczości sygnałowej. 

39. Podstawowe parametry krzywej zapisu EKG. 

40. Zapis czynności elektrycznej mózgu EEG i jego podstawowe parametry. 

41. Omówić zasady pomiaru pól magnetycznych generowanych przez pracujące serce i 

procesy elektrofizjologiczne w mózgu. 

42. Podstawy zjawiska elektronowego rezonansu paramagnetycznego i jego 

wykorzystanie w medycynie. 

43. Podstawy zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego i jego zastosowanie w 

medycynie. 

44. Omówić rodzaje tomografii wykorzystywanych w diagnostyce medycznej. 

45. Wpływ promieniowania jonizującego na komórkę i organizm. 

46. Omówić metodę radioterapii. 

47. Omówić sposoby generowania ultradźwięków i ich wykorzystanie w medycynie. 

48. Zjawisko Dopplera i pomiar prędkości krwi w tętnicach. 

49. Omówić metody obrazowania w medycynie. 

50. Omówić metody stosowane w fizykoterapii. 

51. Omówić podstawowe zasady przetwarzania sygnałów z postaci analogowej na 

cyfrową. 

 


