
Załącznik nr 2 do szczegółowych zasad dyplomowania na kierunku Bioinformatyka i biologia 
systemów

Zagadnienia na egzamin licencjacki BIOINFORMATYKA i BIOLOGIA SYSTEMÓW

 
1. Budowa i sposoby funkcjonowania komórek prokariotycznych i eukariotycznych.  
2. Sposoby rozmnażanie u prokariota i eukariota.  
3. Podstawowe procesy zachodzące w komórce. 
4. Sposoby funkcjonowania komórek różnych typów.
5. Budowa i funkcjonowanie wirusów. 
6. Relacje między organizmami (na poziomie osobników i populacji), 
7. Relacje między organizmami i ich środowiskiem (na poziomie biocenoz i ekosystemów)
8. Budowa  i  właściwości  podstawowych  typów  makrocząsteczek  biologicznych  i  ich

elementów składowych 
9.  Podstawowe zasady przemian chemicznych w żywej komórce (podział metabolizmu,

szlaki metaboliczne, regulacja metabolizmu). 
10. Rola  poszczególnych  przedziałów  komórkowych  w  jej  metabolizmie  (cytosol,

mitochondrium, chloroplast, retikulum endoplazmatyczne i jądro komórkowe).
11. Enzymy  i  mechanizm  ich  działania  (kataliza  enzymatyczna  i  hamowanie  reakcji

enzymatycznych)
12. Dokładne  i  przybliżone  algorytmy  porównywania  sekwencji  nukleotydowych  i

białkowych
13. Metody modelowania molekularnego (przewidywania struktury) białek
14. Rozpoznawanie białko-białko: termodynamika, kinetyka, przewidywanie struktur
15. Podstawowe metody analizy sieci oddziaływań w komórce, -omiki
16. Metody analizy szlaków metabolicznych w komórce
17. Podstawowe  strategie  badawcze  w  genetyce  (analiza  fenotypu  mutacji,  inżynieria

genetyczna, odwrotna genetyka, biologia syntetyczna).
18. Podstawy genetyki klasycznej i chromosomowej teorii dziedziczenia.
19. Od genetyki do biologii systemów - plejotropia, interakcje genetyczne i interaktomika.
20.  Podstawy biologii molekularnej genów prokariotycznych i eukariotycznych (replikacja,

mutageneza  i  naprawa  uszkodzeń  DNA,  rekombinacja,  translacja  i  kod  genetyczny,
ekspresja genu i jej regulacja).

21. Przełączniki genetyczne i podstawy genetyki rozwoju i różnicowania.
22. Genetyka człowieka - cechy jednogenowe, oligogenowe i wieloczynnikowe. Struktura

ludzkiego genomu.
23. Genetyczne podstawy nowotworzenia. 
24. Zwierzę  w środowisku – (przykłady do omówienia, do wyboru: odżywianie, wymiana

gazowa, osmoregulacja, układ nerwowy i zmysły, stres).
25. Roślina  w  środowisku  -  (przykłady  do  omówienia,  do  wyboru:  fotosynteza,



fotooddychanie,  oddychanie  tlenowe,  stres,  komunikacja  międzykomórkowa  i
systemiczna)

26.  Utrzymanie homeostazy u zwierząt i roślin.
27.  Zegary biologiczne roślin i zwierząt.
28. Choroby metaboliczne jako przykład dyskoordynacji na poziomie biochemicznym.
29. Charakterystyka  badań  z  zakresu  genomiki,  metagenomiki,  transkryptomiki  i

proteomiki.
30. Znajomość typowych technik całogenomowych nowej generacji (mikromacierze DNA,

metody sekwencjonowania wysokoprzepustowego w badaniach DNA, RNA i struktury
chromatyny, genomika trójwymiarowa oraz proteomika).

31. Genetyczne podstawy ewolucji, powstanie i ewolucja informacji genetycznej.   
32. Zasada  doboru  naturalnego.  Pojęcie  dostosowania,  współczynnik  selekcji,  dobór

pozytywny i negatywny (oczyszczający).
33. Dryf genetyczny i ewolucja neutralna. Modele substytucji DNA.  
34.  Metody  największej  parsymonii,  największej  wiarygodności  i  bayesowskie  w

rekonstrukcji filogenezy na podstawie danych molekularnych.  
35. Podstawowe konstrukcje sterowania w programowaniu
36. Wyrażenia regularne i wyszukiwanie wzorców w tekstach
37. Arytmetyka komputerowa i związane z nią błędy obliczeń.
38. Komputerowa reprezentacja obrazów, sposoby reprezentacji barw
39. Przetwarzanie sygnałów i konstrukcja filtrów jedno- i dwuwymiarowych
40. Zagadnienie kompresji danych
41. Problemy aproksymacji i interpolacji  funkcji
42. Pojęcia klasy i obiektu, dziedziczenie w programowaniu obiektowym
43. Wyjątki i ich obsługa w nowoczesnych językach programowania
44. Zasady analizy algorytmów: kryteria, aparat matematyczny
45. Programowanie dynamiczne
46. Sortowanie: problem, podstawowe algorytmy
47. Drzewa i struktury danych oparte na drzewach
48. Grafy i algorytmy grafowe
49. Zastosowania rachunku macierzowego do  rozwiązywania układów równań liniowych i

liniowych równań różniczkowych zwyczajnych.
50. Przestrzenie euklidesowe: struktura przestrzeni liniowej (baza, wymiar), prostopadłość

wektorów, rzuty, metoda najmniejszych kwadratów.
51. Wektory własne i wartości własne macierzy - definicja, metody obliczania, związek z

wyznacznikiem macierzy. Macierze dodatnio określone i półokreślone - zastosowania.
52. Granica ciągu i suma szeregu. Definicje, przykłady, podstawowe własności. Przykłady

kryteriów zbieżności szeregu.
53. Granica  funkcji  w punkcie  i  ciągłość  funkcji.  Podstawowe własności  funkcji  ciągłych

(własność Darboux, twierdzenie Weierstrassa)
54. Pochodna  funkcji  jednej  zmiennej  i  pochodne  wyższych  rzędów.  Zastosowanie



pochodnych do badania przebiegu zmienności funkcji. Wzór Taylora.
55. Funkcja  pierwotna  i  całka  oznaczona.  Interpretacja  całki  jako  pola  pod  wykresem.

Podstawowe metody całkowania. Całkowanie funkcji wielu zmiennych: całki iterowane,
podstawienie biegunowe. 

56. Pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych: definicje, zastosowanie do wyznaczania
ekstremów funkcji wielu zmiennych.

57. Liniowe równania różniczkowe zwyczajne I i II rzędu: przykłady i podstawowe metody
rozwiązywania. Trajektorie ruchu. Zastosowania w modelach wzrostu bakterii.

58. Nieliniowe równania różniczkowe zwyczajne, pojęcie punktu stałego i jego stabilność.
Bistabilność w układach dynamicznych - zastosowanie do modelu aktywności białka.

59. Podstawowe równania  fizyki  matematycznej  i  metody ich rozwiązywania:  równanie
dyfuzji i ciepła, równanie falowe.

60. Prawdopodobieństwo  klasyczne i metody kombinatoryczne obliczania mocy zbiorów
zdarzeń elementarnych (permutacje, wariacje, kombinacje z i bez powtórzeń).

61. Prawdopodobieństwo  warunkowe.  Wzór  na  prawdopodobieństwo  całkowite  i  wzór
Bayesa.

62. Zmienne  losowe  dyskretne  i  ciągłe  oraz  podstawowe  definicje  z  nimi  związane
(dystrybuanta,  gęstość,  wartość  oczekiwana,  wariancja).  Przykłady  ważniejszych
rozkładów  dyskretnych  (np.  Bernoulliego,  Poissona)  i  ciągłych  (np.  wykładniczy,
gaussowski)

63. Niezależność  zdarzeń  i  zmiennych  losowych.  Podstawowe  własności  niezależnych
zmiennych losowych. Schemat Bernoulliego.

64. Twierdzenia graniczne: prawa wielkich liczb oraz prawo de Moivre'a-Laplace'a.
65. Łańcuchy  Markowa:  reprezentacja  za  pomocą  grafu  i  macierzy  przejścia,  rozkłady

stacjonarne, twierdzenie ergodyczne.
66. Pojęcie estymatora, metody estymacji parametrów 
67. Testowanie hipotez, metody testowania hipotez, testy istotności, testy zgodnosci, testy

parametrycznie i nieparametryczne
68. Problem regresji liniowej, estymator parametrów, ich interpretacja.
69. Metody regularyzacji modeli liniowych
70. Kompromis  pomiędzy  wariancją  a  obciążeniem  modelu,  problem  przeuczenia,

walidacja krzyżowa
71. Problemy  regresji,  klasyfikacji  i  klastrowania,  podać  przykłady  algorytmów  uczenia

maszynowego
72. Indukcja i rekurencja, rozwiązywanie dyskretnych równań rekurencyjnych
73. Relacje na zbiorach: relacje porządku i równoważności, klasy abstrakcji
74. Zadania  optymalizacji  z  ograniczeniami  i  bez  ograniczeń:  warunki  konieczne  

i dostateczne (mnożniki Lagrange’a, warunki KKT).
75. Pojęcie gry i rodzaje gier. Pojęcie strategii, równowaga Nasha.
76. Rodzaje strategii w grach, strategie czyste i mieszane. Minimaks.


