
Zagadnienia do egzaminu licencjackiego na kierunku Biofizyka  

Specjalność – Biofizyka molekularna  

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

Część II – pytania z biofizyki 

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. Cechy organizmów żywych, preparat biologiczny in vivo i in vitro. 

17. Podstawowe klasy związków chemicznych wchodzące w skład organizmów żywych. 

18. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe. 

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

eukariotycznych, roślinnych i zwierzęcych. 

20. Budowa błon biologicznych, transport przez błony. 

21. Budowa i funkcja białek. 

22. Budowa i funkcja kwasów nukleinowych. 

23. Dyfuzja makrocząsteczek w roztworze.  

24. Termodynamika jednocząsteczkowej reakcji chemicznej. 

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

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

przykłady.  

27. Oddychanie komórkowe. 

28. Fotosynteza. 

29. Osmoza, ciśnienie osmotyczne. 

30. Mechanizmy transportu wody i substancji organicznych u roślin. 

31. Biofizyka układu krążenia. 

32. Budowa i działanie nerwów – potencjał spoczynkowy i czynnościowy, rozchodzenie 

się impulsu nerwowego, zjawiska na synapsach. 

33. Biochemiczne techniki analityczne – chromatografia i elektroforeza. 



34. Rentgenowskie badania strukturalne w biofizyce. 

35. Stacjonarna i czasowo-rozdzielcza spektroskopia optyczna – absorpcyjna i emisyjna. 

36. Ruch oscylacyjny atomów w molekułach, spektroskopia w podczerwieni i 

spektroskopia Ramana. 

37. Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) oraz elektronowego 

rezonansu paramagnetycznego (EPR). 

38. Statyczne rozpraszanie promieniowania (statyczne rozpraszanie światła, SAXS, SANS) 

39. Spektroskopie korelacji fotonów – dynamiczne rozpraszanie światła (DLS) oraz 

spektroskopia korelacji fluorescencji (FCS). 

40. Biofizyka wybranego procesu życiowego (student sam wybiera jeden): 

a) wentylacja płuc i wymiana gazowa, 

b) powstawanie skurczu komórek mięśniowych, 

c) funkcjonowanie układu słuchowego, 

d) proces widzenia. 

 


