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Przedmioty ogólne i kierunkowe  
 
1. Omówić na wybranych przykładach wpływ sposobu powiązania atomów w cząsteczkach i 

makrocząsteczkach na właściwości substancji chemicznych. 

2. Omówić polimery organiczne zwracając szczególną uwagę na: metody syntezy, właściwości i 

zastosowanie wybranych polimerów. 

3. Omówić wybrane materiały na implanty (komisja może zadecydować który). 

4. Omówić właściwości i zastosowania tranzystorów (MOS i bipolarnych). 

5. Scharakteryzować podstawowe elementy półprzewodnikowe. Komisja może zdecydować które 

elementy. 

6. Omówić przekształcenia Laplace’a i Fouriera oraz opisz ich zastosowania. 

7. Przedstawić podstawy analizy obwodów - na przykładzie czwórnika. 

8. Omówić pomiary napięć i prądów AC i DC – metody, aparatura i właściwości. 

9. Porównać właściwości idealnych i rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych oraz opisz ich 

zastosowania. 

10. Zdefiniować podstawowe wielkości mechaniczne i omówić metody ich pomiarów (wybór przez 

Komisję egzaminacyjną). 

11. Scharakteryzować białka - struktura białek, właściwości, przykłady). 

12. Omówić budowę i własności błony komórkowej oraz mechanizmy transportu substancji przez 

błonę. 

13. Omówić czynniki definiujące bezpieczne urządzenie medyczne (na wybranym przykładzie). 

14. Omówić metody i zjawiska wykorzystywane do pozyskiwania informacji w celu formowania 

obrazów medycznych. 

15. Scharakteryzować sprzężenie zwrotne w technice i w biomedycznych systemach regulacji 

(stabilność, kryteria, przykłady). 

16. Omówić statyczne i dynamiczne właściwości czujników, podstawowe układy ich pomiaru. 

Warunki pracy czujników, właściwości, zastosowania (na przykładzie wybranym przez Komisję). 

17. Wymienić i omówić poznane techniki poprawy jakości obrazów.  

18. Omówić podstawy analizy błędów pomiarowych. 

19. Omówić rodzaje filtrów, parametry opisujące ich właściwości, zastosowania. 

20. Omówić definicje związane z pojęciem baz danych – scharakteryzować pojęcie integralności 

danych i operacje na danych w wybranym modelu danych (na przykładzie wybranym przez 

Komisję). 

21. Omówić przetworniki C/A i A/C i ich podstawowe parametry. 
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Przedmioty specjalizacyjne 
 
strumień ELEKTRONIKA W MEDYCYNIE 
 
1. Zdefiniować klasyfikację diagnostycznych sygnałów biomedycznych; omówić wybraną przez 

Komisję klasę i scharakteryzować stosowną aparaturę. 

2. Omówić zasady i techniki pomiarów sygnałów bioelektrycznych. 

3. Omówić zasady i techniki diagnostyki obrazowej w medycynie. 

4. Scharakteryzować pomiary i wspomaganie osób niepełnosprawnych w warunkach domowych 

(przykłady, przepisy, zakres). 

5. Wymienić i omówić typy i klasy urządzeń medycznych. 

6. Podać podstawowe właściwości sygnałów bioelektrycznych i omówić przykład takiego sygnału 

(np. EKG, EEG, EMG, do decyzji Komisji egzaminacyjnej). 

7. Omówić zagadnienie przybliżenia wartości funkcji (interpolacja, aproksymacja); praktyczne 

zastosowania funkcji interpolującej lub aproksymującej.  

8. Co to jest system wbudowany. Typowe cechy systemów wbudowanych. Przykłady. 

9. Co to są systemy czasu rzeczywistego? Jakie muszą spełniać wymagania? 

10. Omówić działanie i właściwości wybranego interfejsu komunikacyjnego (Komisja może wybrać 

który). 

11. Scharakteryzować wzmacniacz instrumentalny – budowa, właściwości i jego znaczenie w 

akwizycji danych biomedycznych. 

12. Omówić zasadę działania i budowę mikroprocesorów. 

13. Scharakteryzować metody tworzenia i łączenia sieci. Podać metody i urządzenia pośredniczące. 

14. Sklasyfikować metody analizy jakościowej i ilościowej substancji (omówić wskazaną przez 

Komisję metodę). 

 

 

strumień INFORMATYKA W MEDYCYNIE 
 

1. Omówić modele wytwarzania oprogramowania (modele cyklu życia oprogramowania). 

2. Porównać właściwości sieci lokalnych i rozległych. 

3. Omówić metody realizacji usług sieciowych. 

4. Wymienić i omówić cechy systemu biometrycznego. Scharakteryzować miary jakości takiego 

systemu. 

5. Omówić wybrane algorytmy stosowane w eksploracji danych do wyznaczania reguł asocjacyjnych, 

generacji charakterystyk ogólniających oraz budowania profili (klas). 

6. Omówić model obiektowy w programowaniu. 

7. Omówić protokoły/interfejsy wykorzystywane w komunikacji z przyrządami pomiarowymi. 

8. Omówić elementy polityki bezpieczeństwa i poufności sieci komputerowych. 

9. Scharakteryzować architekturę klient-serwer i jej zastosowania w środowisku WWW. 

10. Omówić wybrane algorytmy rekonstrukcji obrazów w diagnostyce obrazowej. 

11. Omówić przykładowe usługi telemedyczne, zdefiniować wymagania i scharakteryzować konieczne 

zasoby. 

12. Sklasyfikować metody przetwarzania obrazów w diagnostyce medycznej i omówić szczegółowo 

jedną na wybranym przykładzie. 

13. Omówić podstawowe metody statystycznej analizy danych diagnostycznych. 
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strumień FIZYKA MEDYCZNA 
 
1. Omówić modele atomu w fizyce współczesnej. 

2. Omówić techniki obrazowania w medycynie nuklearnej. 

3. Omówić zasadę działania laserów i ich zastosowania w biologii i medycynie. 

4. Wyjaśnić biologiczne skutki oddziaływania promieniowania jonizującego z organizmem.  

5. Omówić cele, zasady, typowe wielkości fizyczne w ochronie radiologicznej.  

6. Scharakteryzować rozpady promieniotwórcze i ich wykorzystanie w medycynie. 

7. Omówić metody detekcji promieniowania jądrowego.  

8. Scharakteryzować oddziaływanie promieniowania wysokoenergetycznego z materią.  

9. Omówić wytwarzanie i detekcję fal ultradźwiękowych i ich aplikacje w medycynie.  

10. Scharakteryzować akceleratory wykorzystywane w uzyskiwaniu wysokoenergetycznych wiązek 

protonów i elektronów. 

11. Omówić metody modelowania struktury biocząsteczek. 

12. Omówić metody wytwarzania radioizotopów.  

13. Wyjaśnić pojęcie promieniowania rentgenowskiego i omówić jego zastosowanie w biologii i 

medycynie. 

 

 

strumień CHEMIA W MEDYCYNIE 
 
1. Wymienić przykłady naturalnych związków organicznych: omówić ich budowę, właściwości i 

znaczenie biologiczne. 

2. Omówić poszczególne etapy projektowania nowych leków. 

3. Omówić znaczenie i rolę komórek macierzystych, sposoby pozyskiwania, zastosowanie w 

medycynie. 

4. Omówić na wybranych przykładach instrumentalne metody analizy chemicznej w zastosowaniach 

biomedycznych. 

5. Scharakteryzuj właściwości materiałów biozgodnych z następujących grup: metale, ceramika, 

tworzywa sztuczne. 

6. Omów fizykochemiczne metody identyfikacji substancji i materiałów stosowanych w 

kryminalistyce.  

7. Omów metody otrzymywania nanostruktur: metalicznych, tlenków metali i siarczków metali. 

8. Omówić zastosowanie procesu dializy w medycynie i scharakteryzować wybrany proces.  

9. Omówić czujniki chemiczne i bioczujniki: budowa (ogólnie), warstwy receptorowe i przykłady 

zastosowania w diagnostyce medycznej. 

10. Omówić polimery elektroaktywne: charakterystyka i zastosowanie. 

11. Wymienić i omówić efekty energetyczne reakcji chemicznych. 

12. Podaj klasyfikację diagnostycznych sygnałów biomedycznych; omówić wybraną przez Komisję 

klasę i scharakteryzować stosowną aparaturę. 

13. Omówić cele, zasady, typowe wielkości fizyczne w ochronie radiologicznej.  

 


