
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN INŻYNIERSKI 2022/2023 
 
1. Definicje biotechnologii,  jej podział  i obszary działania. 
2. Kryteria doboru szczepów  przemysłowych do procesu biotechnologicznego 
3. Leki klasyczne a rekombinowane 
4. Pozyskiwanie drobnoustrojów do procesów biotechnologicznych – metody izolacji i 

skriningu  szczepów. 
5. Zaproponuj etapy izolacji (wraz ze wskazaniem odpowiedniej niszy ekologicznej) i 

skriningu szczepów, w kierunku utylizacji substancji ropopochodnych. 
6. Różnice morfologiczne, genetyczne i rozwojowe głównych grup drobnoustrojów 

przemysłowych i ich wykorzystanie w praktyce. 
7. Problemy technologiczne w procesach przemysłowych prowadzonych z użyciem 

poszczególnych grup drobnoustrojów. 
8. Ogólne zasady długoterminowego przechowywania szczepów przemysłowych 
9. Surowce i środowiska hodowlane stosowane w przemysłowych procesach 

biotechnologicznych. 
10. Biotechnologiczne metody otrzymywania witamin z grupy B. 
11. Metaboliczne uwarunkowania nadprodukcji kwasu cytrynowego w kulturach grzybów 

strzępkowych 
12. Kategorie szczepów w produkcji kwasu glutaminowego. 
13. Metaboliczne uwarunkowania nadprodukcji kwasu glutaminowego. 
14. Pochodzenie atomów węgla L-lizyny w procesie metabolicznym bakterii – kontrola procesu 

biosyntezy. 
15. Scharakteryzuj przyczyny i uwarunkowania nadprodukcji metabolitów przez drobnoustroje 

uwzględniając mechanizmy regulacji metabolicznej. 
16. Scharakteryzuj metody doskonalenia szczepów przemysłowych drobnoustrojów 
17. Scharakteryzuj proces biosyntezy antybiotyków polipeptydowych. 
18. Scharakteryzuj proces biosyntezy antybiotyków β-laktamowych. 
19. Scharakteryzuj, uwzględniając wady i zalety, proces produkcji przeciwciał i szczepionek 

metodami tradycyjnymi oraz nowoczesnymi 
20. Omów wady i zalety stosowania różnych grup mikroorganizmów do produkcji 

rekombinowanych białek terapeutycznych. 
21. Wymień stosowane obecnie leki produkowane w oparciu o inżynierię genetyczną oraz 

scharakteryzuj proces produkcji jednego z nich. 
22. Scharakteryzuj proces biosyntezy lipidów oraz kwasu cytrynowego z wykorzystaniem 

drożdży i wyjaśnij różnice pomiędzy obydwoma procesami. 
23. Scharakteryzuj metodę biotechnologicznej produkcji barwników karotenoidowych.   
24. Wyjaśnij założenia i możliwości stosowania terapii genowej.   
25. Drożdże z rodzaju Saccharomyces- charakterystyka i znaczenie w różnych gałęziach 

przemysłów fermentacyjnych. 
26. Komórka drożdży a środowisko – negatywne oddziaływania i mechanizmy obronne? 
27. Systemy fermentacji etanolowej  
28. Charakterystyka surowców gorzelniczych  
29. Fermentacja etanolowa surowców skrobiowych 
30. Zacieranie - porównanie procesów w gorzelnictwie i browarnictwie 
31. Wywary gorzelnicze – możliwości zagospodarowania 
32. Destylacja i rektyfikacja jako sposoby oczyszczania produktu  
33. Bezwodny etanol - wykorzystanie, metody otrzymywania 
34. Drożdże piekarskie – charakterystyka, proces produkcji- problemy i zagrożenia 
35. Charakterystyka surowców piwowarskich 
36. Biochemiczne i technologiczne aspekty procesu słodowania 
37. Technologia otrzymywania brzeczki słodowej 
38. Wpływ warunków zacierania słodu na cechy piwa 
39. Przemiany zachodzące podczas chmielenia brzeczki słodowej 
40. Klasyczne i nowoczesne technologie fermentacji i leżakowania piwa 



41. Technologia produkcji win  
42. Charakterystyka drożdży piwowarskich dolnej i górnej fermentacji  
43. Wpływ warunków fermentacji na aktywność fermentacyjną drożdży gorzelniczych 
44. Stresy komórkowe drożdży podczas fermentacji etanolowej 
45. Jakie metody beztlenowe są wykorzystywane w biotechnologicznych procesach 

stosowanych w ochronie środowiska? Omów dokładnie 1 wybrany proces. 
46. Jakie metody tlenowe są wykorzystywane w biotechnologicznych procesach 

stosowanych w ochronie środowiska? Omów dokładnie 1 wybrany proces. 
47. W jaki sposób ocenić stopień zanieczyszczenia ścieków. Wyjaśnij zasadę oczyszczania 

ścieków za pomocą osadu czynnego. 
48. W jaki sposób ocenić stopień zanieczyszczenia ścieków. Wyjaśnij zasadę oczyszczania 

ścieków za pomocą złoża biologicznego. 
49. Na czym polega proces ługowania metali z rud przez mikroorganizmy.  Gdzie można taki 

proces prowadzić? 
50. W jaki sposób można utylizować na drodze biologicznej odpady stałe. Omów podstawy 

takiego procesu. 
51. Omów proces kompostowania, w jakich urządzeniach można prowadzić taki proces. 
52. Co to jest bioremediacja, do czego służy i w jaki sposób można taki proces prowadzić. 
53. Jakie odpady wykorzystywane są do produkcji drożdży paszowych w skali przemysłowej. 

Co jest głównym źródłem węgla w takich odpadach i jakie mikroorganizmy są w tych 
procesach wykorzystywane. 

54. Jakie typowe bioreaktory są wykorzystywane w procesach biotechnologicznych? Omów 
dokładnie 1 typ bioreaktora. 

55. Jak zbudowane są bioreaktory typu air-lift i barbotażowy. Jaka jest między nimi różnica w 
budowie i do czego mogą być wykorzystane?  

56. Jak można poprawić rozpuszczalność tlenu w bioreaktorach bezmieszadłowych. 
57. Na czym polega metoda suszenia sublimacyjnego. W jakich urządzeniach prowadzi się 

takie procesy.  
58. Jakimi metodami można unieruchamiać komórki i enzymy. Co to znaczy , że komórka 

jest unieruchomiona lub immobilizowana, w jakich bioreaktorach można prowadzić takie 
procesy prowadzić. 

59. Na jakiej zasadzie zachodzi proces fermentacji metanowej. Co to jest biogaz.  
60. W jakich bioreaktorach prowadzi się proces produkcji biogazu. Jakie odpady są 

wykorzystywane w takim procesie. 
61. Co to jest biogaz. Jakie czynniki wpływają korzystnie i niekorzystnie na proces produkcji 

metanu.  
62. Jakie są różnice pomiędzy procesem mikrofiltracji a ultrafiltracji. 
63. Do czego służą jonity, gdzie można je wykorzystać w procesach biotechnologicznych. 
64. Na czym polega metoda oczyszczania gazów z odorów w filtrach biologicznych. 
65. Jak zbudowany jest reaktor do usuwania odorów z gazów wylotowych. Jakie materiały 

wykorzystuje się w warstwie filtracyjnej; jaka powinna być charakterystyka właściwości 
takiego materiału.  

66. Współczynnik sterylizacji F – sposób wyznaczania 
67. Czynniki wpływające na parametry zabiegu termicznego mającego na celu osiągnięcie 

sterylności handlowej  
68. Sterylizacja błyskawiczna (UHT) parametry i sposób przeprowadzania procesu 
69. Procesy zachodzące w przechowywanych surowcach roślinnych 
70. Wilgotność względna powietrza i jej znaczenie w przechowalnictwie 
71. Czynniki utrwalające w zamrażalnictwie 
72. Zmiany zachodzące w zamrażanych produktach spożywczych 
73. Kiszenie i marynowanie jako metoda utrwalania 
74. Wykorzystanie enzymów w przemyśle spożywczym 
75. Operacje chemiczne stosowane w przemyśle spożywczym 
76. Emulgowane, przykłady stosowania w przemyśle spożywczym 
77. Procesy sorpcyjne, przykłady stosowania w przemyśle spożywczym 



78. Czynniki wpływające na proces krystalizacji 
79. Czynniki wpływające na proces dyfuzji 
80. Ekstrakcja za pomocą rozpuszczalników selektywnych 
81. Blanszowanie, sposoby i cele procesu  
82. Sposoby rozdzielania zawiesin i emulsji 
83. Czynniki wpływające na szybkość rozdzielania podczas wirowania (wzór Stokesa) 
84. Rektyfikacja, mechanizm procesu 
85. Przemysłowe sposoby suszenia 
86. Koagulacja i żelifikacja – wykorzystanie przemysłowe 
87. Omów zależność pomiędzy profilem przepływu płynu biotechnologicznego a liczbą 

Reynoldsa.  
88. Przedstaw praktyczne znaczenie równania ciągłości przepływu.  
89. Przedstaw równanie Bernouliego z uwzględnieniem poprawki dla płynów rzeczywistych. 
90. Jakie straty ciśnienia występują podczas przepływu płynów biotechnologicznych przez 

instalacje i urządzenia? 
91. Jak można wyznaczyć współczynnik tarcia podczas przepływu płynu? 
92. Jak można wyznaczyć współczynnik oporów miejscowych podczas przepływu płynu? 
93. Wyjaśnij pojęcie warstewki Prandtla i wpływ jej grubości na przebieg przepływu płynu 

oraz procesów wymiany masy i ciepła. 
94. Przedstaw zasady prowadzenia procesu filtracji grawitacyjnej, pod stałym ciśnieniem i 

przy stałej szybkości uzyskiwania filtratu. 
95. Na jakiej podstawie można określić czas trwania filtracji prowadzonej przy stałym 

ciśnieniu? 
96. Na podstawie równania McLeva wyjaśnij jaki wpływ na charakter przepływu płynu przez 

kolumnę z wypełnieniem ma porowatość i kształt wypełnienia?  
97. Jak dobrać prędkość przepływu powietrza w trakcie dwufazowego przepływu przez 

wypełnienie, aby uniknąć zjawiska zachłystywania kolumny? 
98. Od czego zależy grubość warstewki podczas uwarstwionego spływu cieczy po ściankach 

pionowych? 
99. Zastosowanie równania Bernouliego do opisu wypływu płynu ze zbiornika. 
100. Jak można ustalić czas opróżniania zbiornika?  
101. Od czego zależy zapotrzebowanie mocy na mieszanie w procesach 

biotechnologicznych? 
102. Przedstaw zależność pomiędzy burzliwością przepływu płynu a intensywnością 

transportu ciepła przy przepływie wymuszonym. 
103. Przedstaw sposób bilansowania strumienia podczas przenikania ciepła przez 

nieruchomy ośrodek. 
104. Porównaj zasady prowadzenia procesu oraz bilansowanie destylacji równowagowej i 

różniczkowej. 
105. Które ze strumieni występujących w kolumnie rektyfikacyjnej mają wpływ na bilans 

materiałowy procesu? 
106. Omów możliwości sterowania krystalizacją za pomocą parametrów procesu. 
107. W jaki sposób opisujemy transport ciepła w ośrodku nieruchomym i w ruchomym? 
108. Omów czynniki, które mogą wywoływać zjawisko konwekcji płynu? 

 
 
 
 


