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ZAGADNIENIA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO 
NA STUDIA MAGISTERSKIE Z BIOCHEMII  
NABÓR 2014/2015 
 
Egzamin na studia magisterskie z biochemii w ramach rekrutacji na rok akademicki 
2014/2015 odbędzie się 22 lipca.  
 
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 
I. Budowa i właściwości chemiczne molekularnych składników komórki 

1. Woda: 
pH, równowagi jonowe. 

2. Aminokwasy: 
właściwości kwasowo-zasadowe, reakcje chemiczne, stereochemia, 
właściwości spektroskopowe, rozdział i analiza mieszanin aminokwasów. 

3. Białka:  
różnorodność funkcji, białka jako liniowe polikondensaty aminokwasów, 
nieaminokwasowe ugrupowania w białkach, reakcje peptydów i białek, 
oczyszczanie białek z mieszanin, analiza sekwencji aminokwasów  
w peptydach, siły utrzymujące strukturę przestrzenną białka, struktury 
drugorzędowe, zwijanie białek i struktura trzeciorzędowa, oddziaływania 
podjednostek i struktura czwartorzędowa. 

4. Węglowodany:  
monosacharydy – stereochemia i reakcje chemiczne, pochodne 
monosacharydów, disacharydy redukujące i nieredukujące, polisacharydy. 

5. Lipidy:  
budowa i właściwości chemiczne głównych klas lipidów, błony biologiczne. 

6. Nukleotydy. 
7. Struktura kwasów nukleinowych:  

struktura pierwszorzędowa, struktura drugorzędowa DNA, denaturacja  
i renaturacja DNA, trzeciorzędowa struktura DNA, struktura chromosomu, 
drugorzędowa i trzeciorzędowa struktura RNA. 

 
II. Właściwości enzymów 

1. Kinetyka reakcji katalizowanych przez enzymy. 
2. Hamowanie enzymów. 
3. Specyficzność enzymów. 
4. Mechanizmy kontroli działania enzymów. 
5. Allosteryczna regulacja aktywności enzymów. 
6. Mechanizmy działania enzymów.   
 

III. Metabolizm i jego regulacja  
1. Glikoliza. 
2. Cykl Krebsa. 
3. Łańcuch transportu elektronów i fosforylacja oksydacyjna. 
4. Bilans energetyczny utleniania glukozy. 
5. Fotosynteza. 
6. Glukoneogeneza, metabolizm glikogenu, szlak pentozofosforanów. 
7. Katabolizm kwasów tłuszczowych i jego bilans energetyczny. 
8. Biosynteza lipidów. 
9. Pozyskiwanie azotu i metabolizm aminokwasów. 
10. Synteza i degradacja nukleotydów. 
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IV. Przenoszenie informacji 
1. DNA:  

organizacja materiału genetycznego, molekularne mechanizmy 
rekombinacji, molekularna natura mutacji. 

2. Replikacja DNA:  
semikonserwatywność replikacji DNA; polimerazy DNA, mechanizm 
replikacji DNA u E. coli, odwrotna transkryptaza, naprawa DNA. 

3. Transkrypcja i regulacja ekspresji genów:  
transkrypcja u Prokaryota i Eukaryota, regulacja transkrypcji  
u Prokaryota i Eukaryota, motywy strukturalne w regulatorowych białkach 
wiążących DNA, potranskrypcyjna obróbka mRNA  
w komórkach eukariotycznych. 

4. Kod genetyczny. 
5. Synteza białek:  

struktura i organizacja rybosomu, mechanika syntezy białka, synteza 
białka w komórkach eukariotycznych, inhibitory syntezy białek, zwijanie 
białek,  
ich potranslacyjna modyfikacja i sortowanie. 

6. Komunikacja międzykomórkowa:  
hormony i szlaki transdukcji sygnału, receptory przenoszące sygnały, 
wewnątrzkomórkowa transmisja sygnału.   

 
 
 
 
PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE 
(zamknięty test jednokrotnego wyboru) 
 

1. Wskaż prawidłowe uszeregowanie aminokwasów według rosnącej wartości 
punktu izoelektrycznego:  

A. kwas glutaminowy, cysteina, glicyna, lizyna, arginina 
B. kwas asparaginowy, histydyna, lizyna, alanina, arginina 
C. kwas glutaminowy, treonina, tyrozyna, arginina, lizyna 
D. alanina, glicyna, seryna, treonina, lizyna, histydyna 
E. kwas asparaginowy, kwas glutaminowy, tyrozyna, fenyloalanina, 

tryptofan 
 

2. Diagram Ramachandrana: 
A. jest przestrzennym diagramem obrazującym zależność energii 

swobodnej łańcucha polipeptydowego od wartości kątów ϕ i ψ 
B. przedstawia zależność pomiędzy kątami ϕ i ψ 
C. definiuje wartości kątów ϕ i ψ w konkretnych strukturach 

drugorzędowych 
D. przedstawia zależność energii swobodnej łańcucha polipeptydowego 

od kąta obrotu wokół wiązania pomiędzy grupą CO i NH w wiązaniu 
peptydowym 

E. informuje, jakie wartości kątów ϕ i ψ  są dopuszczalne ze względów 
sterycznych   
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3. Wskaż stwierdzenie nieprawdziwe. D–glukoza i L-fruktoza:  
A. są cukrami redukującymi 
B. są heksozami 
C. mają ten sam wzór sumaryczny 
D. skręcają płaszczyznę światła spolaryzowanego w tym samym kierunku 
E. są względem siebie diastereoizomerami 
 

4. Jeden katal jest to:  
A. czas (w sekundach), w którym 1 mol enzymu przekształca połowę 

dostępnej ilości substratu 
B. masa enzymu (w mg), rozkładająca 1mol substratu w czasie 1 sekundy 
C. ilość enzymu, katalizująca przekształcenie jednego mola substratu  

w produkt w czasie jednej sekundy 
D. ilość enzymu, która katalizuje utworzenie jednego mikromola produktu 

w czasie jednej minuty 
E. ilość moli substratu przekształconego przez enzym w produkt w czasie 

jednej minuty 
 

5. Który z wymienionych parametrów najlepiej informuje o szybkości reakcji 
enzymatycznej w typowych warunkach fizjologicznych?  

A. stała Michaelisa, Km 
B. maksymalna prędkość reakcji, Vmax 
C. liczba obrotów, kcat 
D. stosunek kcat/Km 
E. stosunek Vmax do całkowitego stężenia enzymu 
 

6. W przypadku którego z wymienionych niżej koenzymów jego rola została 
nieprawidłowo określona?  

A. NAD+ bierze udział w przenoszeniu jonu wodorkowego (H-) 
B. biotyna jest zaangażowana w reakcjach karboksylacji z udziałem CO2  

i ATP 
C. tetrahydrofolian przenosi fragmenty jednowęglowe (z wyjątkiem CO2) 
D. pirofosforan tiaminy jest zaangażowany w procesy redukcji ketonów  

i aldehydów 
E. CoA przenosi grupy acylowe 
 

7. Wskaż prawidłową kolejność metabolitów cyklu Krebsa:  
A. szczawiooctan, jabłczan, cytrynian, izocytrynian, α-ketoglutaran, 

bursztynylo-CoA, bursztynian, fumaran 
B. cytrynian, α-ketoglutaran, bursztynylo-CoA, bursztynian, fumaran, 

szczawiooctan, jabłczan 
C. szczawiooctan, jabłczan, fumaran, bursztynian, bursztynylo-CoA,  

α-ketoglutaran, izocytrynian, cytrynian  
D. cytrynian, α-ketoglutaran, bursztynylo-CoA, fumaran, bursztynian, 

jabłczan, izocytrynian, szczawiooctan 
E. cytrynian, izocytrynian, α-ketoglutaran, bursztynylo-CoA, bursztynian, 

fumaran, jabłczan, szczawiooctan 
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8. Akceptorem dwutlenku węgla w ciemnej fazie fotosyntezy jest:  
A. fruktozo-1,6-bisfosforan 
B. rybulozo-1,6-bisfosforan 
C. rybozo-1,5-bisfosforan 
D. 1,3-difosfoglicerynian 
E. rybulozo-1,5-bisfosforan 
 

9. Z wymienionych niżej aminokwasów, niezbędnym składnikiem diety dorosłego 
człowieka jest:  

A. cysteina 
B. glutamina 
C. fenyloalanina 
D. prolina 
E. seryna 
 

10. Wskaż zdanie, nieprawdziwie charakteryzujące proces syntezy białka  
w organizmach prokariotycznych:  

A. proces syntezy wymaga GTP jako źródła energii 
B. mała pojednostka rybosomu prokariotycznego zawiera jeden rodzaj 

RNA – 16S rRNA 
C. jednym z czynników, niezbędnych dla inicjacji procesu jest specyficzny 

tRNA związany z cysteiną 
D. dla każdego rodzaju aminokwasu istnieje co najmniej jeden rodzaj 

tRNA, służący do transportu reszty tego aminokwasu do rybosomu  
w celu syntezy białka 

E. transferaza peptydylowa, odpowiedzialna za dobudowywanie kolejnych 
reszt aminokwasowych do syntezowanego na rybosomie łańcucha 
polipeptydowego jest rybozymem 
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