
Załącznik nr 7

Tezy na egzamin magisterski na kierunku Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

1) Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
1. Pluralizm koncepcji filozofii przyrody
2. Geneza, główne zagadnienia i ewolucja logicznego empiryzmu
3. Falsyfikacjonizm K.R. Poppera
4. Nauka normalna i rewolucja naukowa w rozumieniu T. Kuhna
5. Problematyka oceny, wyboru i akceptacji teorii przyrodniczych

2) Historia filozofii przyrody
1. Badanie  zjawiska  tęczy w filozofii  przyrody (Arystoteles,  Grosseteste,  Teodoryk z

Fryburga) oraz w nowożytnej optyce (Kartezjusz, Newton)
2. Natura  Słońca  w arystotelesowskiej  filozofii  przyrody oraz  w świetle  badań  plam

słonecznych  w  nowożytnej  astronomii  (Galileusz,  Scheiner,  Schwabe,  Sabine,
Maunder)

3. Prekursorzy  tezy  o  ruchu  obrotowym  i  obiegowym  Ziemi  (Arystarch  z  Samos,
Seleukos  z  Seluecji)  i  ich  kontynuatorzy  w  nowożytnej  filozofii  przyrody  (de
Dominis, Sarpi, Galileusz, Wallis)

4. Starożytne  (Platon,  Arystoteles,  św.  Augustyn)  i  współczesne  argumenty  za
geosferyzmem

3) Antropologia przyrodnicza
1. Filogeneza człowieka – powstanie i rozwój człowieka jako gatunku biologicznego
2. Współczesny stan wiedzy dotyczący ewolucji gatunku Homo Sapiens
3. Interpretacja  danych  paleontologicznych  i  molekularnych,  w  tym  sposoby  opisu

znalezisk skamieniałości człowiekowatych
4. Budowa anatomiczna ciała ludzkiego

4) Biologia rozwoju i fizjologia
1. Procesy fizjologiczne w komórce roślinnej i zwierzęcej
2. Płyny ustrojowe i ich rola w organizmie
3. Etapy rozwoju ontogenetycznego człowieka
4. Kształtowanie płci w czasie rozwoju prenatalnego – wpływ hormonów
5. Rozwój płodowy – charakterystyka

5) Geneza życia
1. Teorie początków życia (zagadnienie „krzemowych” początków życia, teoria 

mineralnych początków życia, teoria emergencji organizacji biologicznej, teorie 
panspermii, teoria protenoidowa, teoria silicydów) wobec kontrowersji między 
ewolucjonizmem a kreacjonizmem

2. Teoretyczne i metateoretyczne założenia w teoriach genezy życia, problem ukrytych 
założeń w filozofii biogenezy

3. ‘Przypadek w genezie życia’ w ujęciu K. Kloskowskiego
4. Rodzaje i charakter interpretacji genezy informacji biologicznej
5. Teoria przypadkowego powstania genu
6. Spory redukcjonizmu i antyredukcjonizmu o istotę życia i jego powstanie w ujęciu S. 

W. Ślagi
6) Mechanika kwantowa



1. Empiryczne preliminaria mechaniki kwantowej – rozkład promieniowania ciała 
doskonale czarnego, efekt fotoelektryczny, zjawisko Comptona, widma atomowe

2. Dualizm korpuskularno-falowy i zasada nieoznaczoności Heisenberga
3. Zagadnienie własne operatorów hermitowskich w mechanice kwantowej. Zagadnienie 

własne operatora energii (równanie Schrödingera) – interpretacja funkcji falowej
4. Cząstka na barierze potencjału – studnia potencjału (o skończonej i nieskończonej 

głębokości), próg potencjału, bariera potencjału (efekt tunelowy)
5. Zasada wykluczania Pauliego
6. Eksperyment Sterna-Gerlacha – pojęcie spinu w mechanice kwantowej

7) Struktura materii
1. Rodzaje i charakterystyka oddziaływań fundamentalnych w przyrodzie
2. Modele atomu wodoru. Liczby kwantowe
3. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Procesy zachodzące w molekułach – diagram 

energetyczny molekuł
4. Budowa i modele jądra atomowego. Charakterystyka sił jądrowych
5. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna
6. Model Standardowego oddziaływań i cząstek elementarnych

8) Antropologia filozoficzna
1. Koncepcja człowieka w ujęciu Platona, Arystotelesa, Tomasza z Akwinu i Kartezjusza
2. Człowiek jako osoba: definicja osoby, doświadczenie podmiotowości,  cechy bytu 

osobowego i problem transcendencji
3. Władze poznawcze: intelekt i jego funkcje, struktura poznania intelektualnego; władze

zmysłowe – podział i charakterystyka
4. Problem wolności: determinizm, indeterminizm, autodeterminizm; struktura aktu 

decyzyjnego
5. Człowiek jako byt społeczny: ludzka płciowość, typy społeczności naturalnych, 

problem rozumienia dobra wspólnego

9) Bioetyka i etyka nauki
1. Źródła i metodologiczny status etyki badań naukowych
2. Główne typy problemów należące do etyki badań naukowych
3. Paradygmaty uprawiania etyki badań naukowych i ich problemy metodologiczne
4. Wartość ludzkiego życia: kategorie wartości i jakości życia, normatywny wymiar 

ludzkiej natury, problem normatywnego statusu ludzkiego zarodka
5. Moralne problemy początki i kresu życia (współczesne projekty eugeniczne: historia 

eugeniki, „nowa eugenika”: możliwości inżynierii genetycznej, doskonalenie ludzkiej 
natury, diagnostyka prenatalna, selekcja prenatalna – teoria wrongful life, 
wspomagana prokreacja, doskonalenie genetyczne, próby „kreowania” ludzkiej 
natury, klonowanie, manipulacje na ludzkich zarodkach: argument „playing God”, 
integralność i identyczność ludzkiej natury, elementy etyki populacyjnej, zabójstwo i 
dopuszczenie śmierci: zasada podwójnego skutku, eutanazja, uporczywa terapia)

6. Moralne problemy odnoszące się do terapii: różnica między terapią a doskonaleniem
organizmu:  argument  „równi  pochyłej”,  terapia  genowa:  somatyczna i  terapia  linii
zarodkowej,  chirurgia  plastyczna,  problemy  współczesnej  transplantologii  (zasady
pobierania organów od żyjących i zmarłych dawców, zasada całościowości, problem
śmierci mózgowej, problem alokacji organów, ksenotransplantacje)



10) Ekofilozofia
1. Przyczyny kryzysu ekologicznego
2. Teoria i praktyka ochrony środowiska
3. Programy ideologiczne i propozycje światopoglądowe funkcjonujące w ruchach 

ekologicznych
4.  (Anty)proekologiczne koncepcje przyrody
5. Tradycyjne i współczesne ujęcia relacji człowieka do przyrody

11) Filozofia fizyki
1. Pojęcie rzeczywistości fizycznej
2. Przyczynowy a indeterministyczny opis zjawisk wobec relacji nieoznaczoności 

Heisenberga i kopenhaskiej interpretacji mechaniki kwantowej
3. Koncepcja przestrzeni w opisie zjawisk fizycznych – kontrowersje
4. Składniki strukturalne teorii (w tym zagadnienie modelu teoretycznego) oraz status 

poznawczy praw fizyki i teorii naukowych

12) Kosmologia filozoficzna
1. Filozoficzna problematyka szczególnej teorii względności
2. Ogólna teoria jako podstawa relatywistycznych modeli Wszechświata
3. Konstruowanie i testowanie modeli kosmologicznych
4. Własności Wszechświata – racjonalność, (nie)skończoność, dynamika
5. Antropiczne wyjaśnianie kosmicznych koincydencji

13) Neuronauka kognitywna
1. Komórka nerwowa i jej funkcje
2. Percepcja wzrokowa
3. Czym jest świadomość? – wybrane stanowiska
4. Relacje między mózgiem a umysłem z perspektywy współczesnego 

przyrodoznawstwa


