
Biologia mikroorganizmów 

1. Różnice w budowie między komórką bakterii i grzybów. 

2. Wyjaśnij co to są probiotyki i jakie bakterie możemy w ten sposób wykorzystywać. 

3. Wyjaśnij pojęcia „ mikrobom”,” metagenom” i „ metabolom”. 

 

Bioinżynieria pasz i żywności 

1. Dlaczego surowce paszowe i spożywcze wymagają transformacji enzymatycznej, 

genetycznej, fizycznej? 

 

Toksykologia środowiska 

1. Co to jest bioakumulacja? Wyjaśnij proces kumulowania się ksenobiotyków w łańcuchu 

troficznym. 

2. Co to są biomarkery i czym powinny się charakteryzować?  

3. Drogi wnikania ksenobiotyków do organizmów żywych. 

 

Genetyka zwierząt 

1. Realizacja praw Mendla w mejotycznym podziale komórki. 

2. Przyczyny powstawania mutacji chromosomowych i ich wpływ na ewolucję. 

3. Rekombinacja jako czynnik zwiększający różnorodność genetyczną. 

 

Inżynieria genetyczna 

1. Czym jest układ ekspresyjny? Podaj przykład. 

2. Jakie znaczenie dla białek ma właściwie przebyty proces modyfikacji potranslacyjnych? 

3. Zasada operonu laktozowego - wykorzystanie w inżynierii genetycznej. 

4. Zasada transformacji komórek bakteryjnych. 

 

Fizjologia zwierząt 

1. Wpływ hormonów tropowych przysadki mózgowej na aktywność wydzielniczą 

gruczołów obwodowych; podaj mechanizm. 

2. Proces syntezy białka mikroorganizmów żwacza, metody jego oceny i znaczenie syntezy 

dla przeżuwaczy. 

3. Co to jest homeostaza i w jaki sposób regulowana jest homeostaza glukozy we krwi? 

 

Inżynieria biomolekuł 

1. Różnice między farmakokinetyką a farmakodynamiką. 

2. Co to jest agonista i antagonista? Podaj przykłady. 

 

Podstawy nanobiotechnologii 

1. Nanocząstki – definicje, właściwości, wykorzystanie. 

2. Właściwości fizyko-chemiczne grafenu. 

 



Biologia komórki zwierzęcej 

1. Komórki macierzyste oraz ich właściwości. 

2. Różnice morfologiczne włókien/komórek mięśniowych: szkieletowych, gładkich i 

sercowych. 

3. Wspólne cechy tkanek łącznych. 

 

Wstęp do biologii i bioinżynierii zwierząt 

1. Jakie gatunki zwierząt hodowlanych mogą być wykorzystywane w badaniach 

modelowych? Odpowiedź uzasadnij uwzględniając dane fizjologiczne i anatomiczne 1-2 

gatunków zwierząt gospodarskich. 

 

Technologie fermentacyjne 

1. Klasyfikacje procesu fermentacji przedstawione przez Gadena (przykłady). 

2. Podział i charakterystyka hodowli drobnoustrojów wykorzystywanych w procesach 

fermentacji.  

3. W jakim celu w browarnictwie stosuje się gotowanie brzeczki z chmielem? 

 

Projektowanie badań modelowych 

1. Wykorzystanie zasady 3R w badaniach na zwierzętach. 

2. Wady i zalety danio pręgowanego jako nowego gatunku modelowego w badaniach 

biomedycznych. 

 

Histologia i embriologia 

1. Przebieg spermatogenezy. 

2. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego na przykładzie owodniowców. 


