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Załącznik nr 2 

 

Tezy na egzamin licencjacki na kierunku Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody 

 

1) Fizyka z elementami biofizyki 

1. Zasady zachowania w mechanice 

2. Zjawisko rezonansu mechanicznego. Wpływ drgań na organizmy żywe 

3. Widmo fal elektromagnetycznych: właściwości, zastosowanie, wpływ na organizmy żywe 

4. Zasady termodynamiki. Pojęcie entropii 

5. Zasada względności w fizyce relatywistycznej i jej konsekwencje 

 

2) Filozofia biologii 

1. Zagadnienie redukcjonizmu we współczesnej biologii 

2. Klasyfikacja wyjaśnień biologicznych 

3. Fizykalizm i jego kompensacja 

4. Nieteleologiczne typy wyjaśniania w biologii 

 

3) Biologia molekularna i genetyka 

1. Budowa kwasów nukleinowych: DNA i RNA 

2. Białka w komórce – budowa, własności i funkcje 

3. Ekspresja informacji genetycznej. W jaki sposób następuje synteza białek na podstawie 

informacji zawartej w genach? 

4. Jakie znaczenie mają odkrycia G. Mendla dla współczesnej genetyki? 

 

4) Ewolucjonizm  
1. Stanowisko tzw. kreacjonizmu naukowego w odniesieniu do teorii ewolucji 

2. Obecne stanowisko Kościoła Katolickiego w odniesieniu do ewolucjonizmu 

3. Jak określa się ewolucjonizm i jakie jego odmiany się wyróżnia? 

4. Określenie ewolucji biologicznej? (tj. ewolucji świata żywego) 

5. Jaka relacja zachodzi pomiędzy teorią ewolucji Darwina a syntetyczną teorią ewolucji?  

 

5) Filozofia kosmologii 
1. Status metodologiczny kosmologii jako nauki przyrodniczej 

2. Wybór strategii uprawiania kosmologii i problem ekstrapolacji 

3. Wszechświat jako przedmiot badań kosmologii – założenia i własności 

4. Problematyka czasowego początku Wszechświata 

5. Antropiczny charakter kosmicznych koincydencji 

 

6) Filozofia przyrodoznawstwa 

1. Struktury metodologiczne w nauce; prawa przyrody a prawa nauki, pojęcie prawdy w 

nauce 

2. Geneza i rozwój metody naukowej w fizyce, chemii i biologii 

3. Rodzaje eksperymentów i ich rola w rozwoju fizyki 

4. Rola fizyki w wyjaśnianiu zjawisk chemicznych 

 

7) Filozofia przyrody ożywionej 

1. Problematyka  filozofii ekologicznej: przedmiot, kierunki, metody 

2. Redukcjonizm  ontologiczny, epistemologiczny, metodologiczny 

3. Typy witalizmu 

4. Istota życia w ujęciu emergentyzmu 



2 

 

5. Zagadnienia ontologiczne związane z ewolucją i kreacją 

 

8) Historia nauk przyrodniczych i techniki 
1. Czynniki stymulujące i opóźniające rozwój nauki i techniki 

2. Główne koncepcje genezy nauki i techniki 

3. Wkład Polaków w rozwój nauk przyrodniczych i techniki 

4. Typowe relacje nauk przyrodniczych i techniki w kulturze europejskiej 

5. Przełomowe eksperymenty naukowe w dziejach głównych nauk przyrodniczych 

 

9) Metodologia nauk przyrodniczych 
1. Podstawowe typy rozumowań stosowanych w naukach przyrodniczych 

2. Metoda indukcyjna w naukach przyrodniczych 

3. Metoda statystyczna w naukach przyrodniczych 

4. Dzieje pojmowania nauki – od starożytności po pozytywizm i nową filozofię nauki 

5. Struktura i dynamika teorii naukowej 

 

10) Podstawy biologii komórki 

1. Scharakteryzuj historię odkrycia struktury podwójnej helisy DNA: badania R. Franklin, M. 

Wilkinsa, J. Watsona i F. Cricka 

2. Porównaj komórkę roślinną i zwierzęcą 

3. Cytoszkielet – budowa i funkcje 

4. Błona komórkowa jako selektywna bariera między wnętrzem komórki a środowiskiem 

zewnętrznym 

 

11) Filozofia przyrody nieożywionej 
1. Współczesne koncepcje filozofii przyrody 

2. Filozoficzne koncepcje materii - hylemorfizm i jego modyfikacje (meromorfizm i 

hylesystemizm) - argumenty na rzecz hylemorfizmu 

3. Koncepcji natury w europejskiej tradycji filozoficznej 

4. Koncepcje przyczyny i związku przyczynowego w filozofii przyrody 

5. Filozoficzne argumenty za celowością  przyrody 

 

12) Astrobiologia 

1. Początki Układu Słonecznego 

2. W jaki sposób powstał układ Ziemia – Księżyc? Czy Księżyc wykazuje wpływ na warunki 

panujące na Ziemi? 

3. Scharakteryzuj problemy związane z definiowaniem życia w kontekście badań 

astrobiologicznych 

4. Wczesna historia Ziemi a możliwości biogenezy 

 

13) Kosmologia przyrodnicza 

1. Kosmologia obserwacyjna – paradoks Olbersa, prawo Hubble’a oraz mikrofalowe 

promieniowanie tła 

2. Modele kosmologiczne Friedmana – Lemaitre’a. Pojęcie krzywizny przestrzeni oraz 

geometrie nieeuklidesowe 

3. Testowanie modeli kosmologicznych – parametr gęstości, parametr tempa ekspansji 

Wszechświata (funkcja Hubble’a) oraz stała kosmologiczna 

4. Problemy kosmologii standardowej – problem osobliwości początkowej, płaskości, 

horyzontu, akceleracji Wszechświata (ciemna materia, ciemna energia) 
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14) Antropologia przyrodnicza 

1.  Charakterystyka budowy anatomicznej człowieka 

2.  Metody stosowane w paleoantropologii 

3.  Współczesne koncepcje filogenezy człowieka 

4. Interpretacja danych z zakresy paleoantropologii i biologii molekularnej 

5.  Opis podstawowych znalezisk człowiekowatych 


