
Instytut Nauk Biomedycznych  

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego na kierunku wychowanie fizyczne 2021/2022  - 

zestaw 1 

1. Omów mechanizm powstawania i przewodzenia impulsów nerwowych – 

polaryzacja i depolaryzacja włókiem nerwowych. 

2. Omów przyczyny zmęczenia mięśni.  

3. Wymień i scharakteryzuj rodzaje włókien mięśniowych. Opóźniony ból mięśniowy – 

przyczyny i profilaktyka. 

4. Liczba hematokrytowa, Odczyn Biernackiego. 

5. Mechanizm wdechu i wydechu. Mechanizm wymiany gazów oddechowych 

w płucach i w tkankach. 

6. Stan równowagi czynnościowej. Deficyt i dług tlenowy. 

7. Maksymalna moc anaerobowa, jako wskaźnik wydolności beztlenowej. 

8. Charakterystyka i rodzaje receptorów. Budowa i zasada działania synaps 

nerwowych.  

9. Mechanizm skurczu mięśniowego. 

10. Energetyka pracy mięśniowej. 

11. Funkcje i skład krwi – rola elementów morfotycznych i składników osocza. 

12. Całkowita pojemność płuc i jej składowe. Wentylacja płuc i pobór tlenu. 

13. Maksymalny pobór tlenu, jako wskaźnik wydolności aerobowej. 

14. Zmiany wydolności tlenowej i beztlenowej w wieku rozwojowym. Dymorfizm 

płciowy w poziomie wydolności aerobowej i anaerobowej. 

15. Dlaczego z punktu widzenia biomechaniki ciało człowieka traktujemy, jako 

biomaszynę?  

16. Omów zasady dynamiki Newtona. 

17. Wyjaśnij różnice pomiędzy pojęciami: przemieszczenie, tor ruchu, droga. 

18. Wyjaśnij różnicę pomiędzy ruchliwością a ruchomością. 

19. Wyjaśnij pojęcie topografii momentów sił mięśniowych. 

20. Scharakteryzuj fazy w wyskoku CMJ zarejestrowanego na platformie 

dynamometrycznej. 

21. W jaki sposób podstawa podparcia oraz kąt równowagi są związane ze środkiem 

ciężkości ciała? 

22. Omów funkcje układu szkieletowego. 

23. Wymień i omów parametry strukturalne szkieletu człowieka. 

24. Omów pojęcie momentu siły. 

25. Omów formy współdziałania mięśni: agonizm, synergizm, antagonizm. 

26. Metody /sposoby/ oceny budowy ciała człowieka. 
27. Wskaźniki antropologiczne, zasada budowy, zastosowanie.  
28. Scharakteryzuj składowe procesu rozwojowego (wzrastanie /rozrost/, 

różnicowanie, dojrzewanie).  
29. Omów pojecie norm rozwojowych.  



30. Wskaźniki wagowo-wzrostowe /ogólnej budowy ciała/, smukłości, Rohrera, BMI - 
ich klasyfikacja. 

31. Wyjaśnij pojęcia: poziom, tempo, rytm rozwoju (rytmiczność), 
32. Trendy sekularne /tendencja przemian/ i akceleracja rozwoju, przykłady cech, 

przyczyny zmian. 
33. Norma, jako biologiczny układ odniesienia.  
34. Siatki centylowe, pozycje centylowe, zakres normy pomiędzy 25 a 75 centylem, 10 a 

90 oraz 3 a 97 centylem.  
35. Scharakteryzuj sylwetkę dziecka z wadą „plecy okrągło-wklęsłe” oraz określ cel 

główny postępowania korekcyjnego w tej wadzie. 
36. Podaj definicję skoliozy oraz wymień objawy skoliotyczne uprawniające do 

rozpoznania skoliozy. 
37. Scharakteryzuj sylwetkę dziecka z klatką piersiową „szewsko-lejkowatą” oraz określ 

cel główny postępowania korekcyjnego w tej wadzie. 
38. Wyjaśnij, w jakim celu wykonuje się test Thomasa oraz opisz procedurę wykonania 

tego testu. 
39. Wymień i omów grupy środków stosowanych podczas masażu klasycznego. 
40. Omów wpływ masażu klasycznego na układ mięśniowy. 
41. Omów wpływ masażu klasycznego na układ nerwowy. 
42. Objaśnij istotę krioterapii, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań do jej 

stosowania   
43. Wykorzystanie w odnowie biologicznej bodźcowania ustroju temperaturą wysoką,  

objaśnić istotę ciepłolecznictwa  ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań 
do stosowania. 

44. Uzasadnij wykorzystanie hydroterapii w odnowie biologicznej (objaśnić istotę 
i specyfikę oddziaływania środowiska wodnego oraz wskazać przeciwwskazania do 
stosowania poszczególnych metod hydroterapeutycznych). 

45. Omów wpływ masażu klasycznego na układ krążenia. 
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zestaw 2  

1. Wymień i krótko opisz elementy budowy anatomicznej układu kostnego człowieka, 

które odpowiadają za amortyzację. 

2. Scharakteryzuj struktury kostne, więzadłowe i mięśniowe, które na poziomie stawu 

biodrowego odpowiadają za utrzymanie pionowej postawy ciała. 

3. Wymień struktury anatomiczne, które mogą wpływać na zakres ruchu w obrębie 

stawów na przykładzie różnic w budowie anatomicznej stawu ramiennego 

i biodrowego.  

4. Wymień odcinki kręgosłupa człowieka, określ liczbę kręgów w każdym z nich oraz 

omów występujące w nich krzywizny. 

5. Czaszka pełni funkcję ochronną dla ważnych struktur organizmu człowieka, jakich?  

6. Wymień rodzaje tkanki mięśniowej, podaj przykład mięśnia dla każdego rodzaju 

tkanki oraz przedstaw jego funkcję.    

7. Przedstaw podział układu nerwowego człowieka.  

8. Określ ruchomość poszczególnych pięter kręgosłupa, podając osie i płaszczyzny 

ruchu. 

9. Przedstaw przy pomocy, jakich stawów i w jaki sposób możemy poruszać ręką. Co 

to jest staw siodełkowaty? 

10. Przedstaw przy pomocy jakich stawów i w jaki sposób możemy poruszać stopą. Co 

to jest staw poprzeczny stępu?  

11. Podaj nazwy pięciu mięśni biorących udział w fazie wdechu i pięciu mięśni 

biorących udział w fazie wydechu. 

12. Co to są mięśnie wieloaktonowe? Podaj definicję aktonu oraz wykaż 

antagonistyczną pracę aktonów na dwóch dowolnie wybranych przykładach mięśni. 

13. Omów krwiobieg duży i krwiobieg mały, oraz funkcję aorty. 

14. Układ oddechowy - górne i dolne drogi oddechowe. Ogólna budowa płuc. 

15. Etapy utleniania biologicznego, na przykładzie całkowitego utleniania glukozy. 

16. Procesy resyntezy ATP podczas wysiłków fizycznych, fosforylacja oksydacyjna, 

fosforylacja substratowa. 

17. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Kwasica metaboliczna typu 

wysiłkowego. Tempo restytucji jonów wodorowych. 

18. Biochemiczne monitorowanie wysiłkowych uszkodzeń mięśniowych. 

19. Enzymy – budowa i funkcja, rola enzymów wewnątrzkomórkowych w diagnostyce 

sportowej. 

20. Wysiłkowa synteza kwasu mlekowego – omówienie reakcji, znaczenie, 

konsekwencje. 

21. Budowa i funkcja białek wiążących tlen: hemoglobina i mioglobina. Pojemność 

tlenowa krwi. 



22. Budowa glikogenu, funkcja glikogenu mięśniowego i wątrobowego. 

23. Substraty energetyczne wykorzystywane podczas wysiłków fizycznych 

o charakterze tlenowym i beztlenowym. 

24. Biochemiczne wskaźniki zmęczenia. 

25. Metody analizy składu ciała. Omówienie wybranej metody. 

26. Pojęcie zrównoważonego bilansu energetycznego. Skutki dodatniego i ujemnego 

bilansu energetycznego. 

27. Omówienie zdrowego posiłku na przykładzie „zdrowego talerza/ healthy plate”  

(przykłady).  

28. Rola białek w organizmie. Źródła białka pełnowartościowego. 

29. Pojęcie indeksu i ładunku glikemicznego.  Obniżenie indeksu glikemicznego posiłku 

w praktyce. 

30. Kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone - ich rola w żywieniu.  

31. Znaczenie oraz rola witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. 

32. Stres oksydacyjny i jego konsekwencje zdrowotne. 

33. Wymień metody pomiaru wydatku energetycznego. Scharakteryzuj wybraną 

metodę. 

34. Wyjaśnij skróty i omów pojęcia: PPM, PAL i CPM. 

35. Omów najważniejsze zasady zrównoważonej diety. 

36. Scharakteryzuj piętra piramidy żywieniowej dla osób dorosłych.  

37. Omów właściwości funkcjonalne włókna pokarmowego. 

38. Wymień rodzaje i omów źródła kwasów tłuszczowych w produktach spożywczych 

39. Wymień witaminy antyoksydacyjne – omów ich źródła pokarmowe i znaczenie 

w diecie. 

40. Scharakteryzuj sylwetkę dziecka z wadą „plecy płaskie” oraz określ cel główny 

postępowania korekcyjnego w tej wadzie. 

41. Wyjaśnij, na czym polega rotacja i torsja kręgów w skoliozie. 

42. Wyjaśnij różnice między fizjologiczną a patologiczną koślawością kolan w okresie 

rozwojowym. 

43. Scharakteryzuj okresy krytyczne w posturogenezie przypadające na okres szkolny. 

44. Scharakteryzuj technikę oklepywania, wibracji i wstrząsania w masażu klasycznym. 

45. Omów przeciwwskazania do masażu klasycznego. 

 


