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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest poznanie następujących zagadnień: rola i zadania systematyki; współczesne zasady
nomenklatury botanicznej; charakterystyka różnych systemów klasyfikacyjnych; filogeneza i przegląd
systematyczny głównych linii rozwojowych sinic i glonów; pochodzenie i główne kierunki rozwojowe roślin
lądowych; przegląd systematyczny oraz charakterystyka taksonów z uwzględnieniem filogenezy w liniach
ewolucyjnych roślin lądowych: wątrobowców, mchów, glewików, widłaków, paproci, nagonasiennych oraz
okrytonasiennych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

cechy diagnostyczne i pozycję taksonomiczną
w świecie organizmów żywych: sinic, glonów,
wątrobowców, mchów, glewików, widłakowych,
paprociowych, pranagozalązkowych, nagonasiennych
i okrytonasiennych. Zna i rozumie główne drogi
rozwoju i filogenezy roślin

KB_P6S_WG10,
KB_P6S_WG11,
KB_P6S_WG12,
KB_P6S_WG13

Egzamin pisemny,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

W2 znaczenie roślin dla przyrody i człowieka oraz widzi
możliwość ich praktycznego wykorzystania. KB_P6S_WK16

Egzamin pisemny,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

W3
rozróżnia i wybiera odpowiednie techniki wykonywania
dokumentacji ikonograficznej bądź zielnikowej
zidentyfikowanych gatunków, zna metody
konserwowania i opisu zbiorów zielnikowych

KB_P6S_WG15

Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń, Przygotowanie
zielnika

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się mikroskopem i lupą binokularną, umie
stosować podstawowe barwniki w oznaczaniu glonów KB_P6S_UW06

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

U2

odczytać, opisać cechy i zinterpretować właściwości
organizmów na podstawie ich pozycji w hierarchii
taksonomicznej odpowiedniego systemu
klasyfikacyjnego. Potrafi na podstawie cech
morfologicznych z użyciem odpowiednich atlasów oraz
przewodników (kluczy) zidentyfikować taksony
cyanobakterii, glonów oraz roślin nago-
i okrytonasiennych

KB_P6S_UW09

Egzamin pisemny,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Przygotowanie zielnika

U3
wykonać spis gatunków i określić ich udział ilościowy
w terenie. Potrafi wykonać analizę waloryzacji
przyrodniczej środowiska oraz prowadzić stały
monitoring gatunków roślin

KB_P6S_UW10,
KB_P6S_UW11,
KB_P6S_UW12

Zaliczenie ustne,
Przygotowanie zielnika

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
ochrony i poznawania bioróżnorodności. Świadomie
i z zaangażowaniem propaguje i wspiera idee
pozwalające na zachowanie bioróżnorodności oraz
naturalnego charakteru przyrody.

KB_P6S_KK01,
KB_P6S_KK02,
KB_P6S_KO03,
KB_P6S_KR05

Egzamin pisemny,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Przygotowanie zielnika

K2 pracy w zespole zwłaszcza w trudnych warunkach
terenowych KB_P6S_KO04 Zaliczenie ustne,

Przygotowanie zielnika

K3

współpracy w zakresie ochrony przyrody
z odpowiednimi instytucjami zajmującymi się taką
działalnością - Parkami Krajobrazowymi, Parkami
Narodowymi, służbami prowadzącymi stały monitoring
środowiska

KB_P6S_KO04

Egzamin pisemny,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Przygotowanie zielnika

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 25

Ćwiczenia terenowe 10

Konsultacje 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Przygotowanie do zajęć 43

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Wykład 1-2
Metody współczesnej taksonomii
Zakres taksonomii. Rozróżnienie między taksonomią a systematyką. Potrzeba klasyfikacji, koncepcja prognostyczności. Taksony i
rangi
taksonomiczne, nomenklatura botaniczna. Gatunek w systematyce. Pojęcia gatunku morfologicznego, biologicznego i historycznego.
Systematyka biologiczna a ewolucja. Współczesne szkoły taksonomiczne: fenetyka i kladystyka.
Klasyfikacja naturalna organizmów. Systematyka filogenetyczna i systematyka molekularna. Podstawowe terminy i założenia
kladystyki: apo- i plezjomorfia, homoplazja, mono-, para- i polifiletyzm. Przykłady taksonomii filogenetycznej: PhyloCode
(International
Code of Phylogenetic Nomenclature).
Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Filogenetycznej oraz System APG - nowoczesny system klasyfikacji roślin
okrytonasiennych.(Angiosperm Phylogeny Group).
Kategoria systematyczna. Hierarchiczny system taksonów, w tradycyjnych podziałach pojęcie: królestwa i nadkrólestwa w nowszych:
domeny lub cesarstwa, pojęcia niższych jednostek taksonomicznych.
Przegląd głównych systemów podziału świata żywego (porównanie zalet i wad) ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych:
zaproponowanego w 1978 roku przez Roberta Whittakera i Lynn Margulis 1969 oraz przez Thomasa Cavaliera-Smitha z 1983,
zmodyfikowanego w 1998 atakże Woese i In z 1977 i 1990 r. oraz przez Reveala 1994, Reveala i Thorne 2007.
Charakterystyka organizmów prokariotycznych: Archaea Cyanobacteria i Prochlorophyta), z uwzględnieniem ich znaczenia
filogenetycznego w powstaniu eukariotycznych glonów oraz ich roli ekologicznej w przeszłości i dzisiaj.
Wykład 3
Polifiletyczny charakter glonów, filogeneza i przegląd ważniejszych grup glonów. Omówiona zostanie ich rola biocenotyczna oraz
pośrednie i bezpośrednie znaczenie dla człowieka." Ramienice" jako grupa wyjściowa roślin lądowych.
Wykład 4
Mszaki (Bryophytina): wątrobowce(Marchantiophyta), mchy (Bryophyta) oraz glewiki (Anthocerophyta), widłakowe
(Lycophyta),moniliofity ( Monilophyta) ze zwróceniem uwagi na ich ekologiczne znaczenie w środowisku, charakterystyka gatunków
ze
szczególnym uwzględnieniem taksonów chronionych
Wykład 5
Pochodzenie i tendencje ewolucyjne roślin nagozalążkowych. Charakterystyka przedstawicieli ich przodków- pranagozalążkowców.
Charakterystyka ogólna nagozalążkowych. Linie ewolucyjne nagozalążkowych: linia wielkolistnych i linia drobnolistnych. Przegląd
przedstawicieli nagozalążkowych wielkolistnych grup wymarłych (paprocie nesienne, bennetyty) i współcześnie żyjących (sagowce,
gniotowe), ewolucja zalążka i nasion. Przegląd ważniejszych grup nagozalążkowych drobnolistnych wymarłych (kordaity) i
współcześnie żyjących (miłorzębowe, szpilkowe). Charakterystyka rodzimych szpilkowych: Pinaceae (sosnowatych), Taxaceae
(cisowatych), Cupressaceae (cyprysowatych)
Wykład 6
Przegląd ważniejszych grup nagozalążkowych drobnolistnych wymarłych (kordaity) i współcześnie żyjących (miłorzębowe, szpilkowe).
Charakterystyka rodzimych szpilkowych: Pinaceae (sosnowatych), Taxaceae (cisowatych), Cupressaceae (cyprysowatych)
Wykład 7
Pochodzenie, tendencje i sukcesy ewolucyjne okrytozalążkowych. Problemy systematyki i filogenezy roślin okrytozalążkowych.
Uzasadnienie podziału na Magnoliopsida (Dicotyledones) i Liliopsida (Monocotyledones). Klady ambrellowców (Ambrellales),
grzebieniowców (Nymphaeales), magnoliowców (Magnoliales) Przegląd właściwych dwuliściennych (Eudicots). Klad Ranunculales
(jaskrowce), charakterystyka przedstawicieli rodziny jaskrowatych, makowatych i dymnicowatych.
Wykład 8
Klad goździkowców Cariophyllales. Charakterystyka przedstawicieli rodzin: Droseraceae (rosiczkowate, Cryophyllaceae
(goździkowate), Polygonaceae (rdestowe) i Klad Saxifragales (skalnicowców), rodzina Saxifragaceae (skalnicowate)
Wykład 9.
Klad Rosides (różowcopodobnych). Charakterystyka przedstawicieli rodzin należących do rzędu: Geraniales rodzina: Geraniaceae
(bodziszkowate); Malpigiales Euphorbiaceae (wilczomleczowate), Linaceae (lnowate), Violaceae (fiołkowate), Salicaceae
(wierzbowate)
Wykład 10
Klad Rosdes (różowcopodobnych )- Fabales: (Fabaceae (bobowate); Rosales: Rosaceae (różowate); Cucurbitales; Cucurbitaceae
(dyniowate); Brassicales: Brassicaceae (kapustowe); Malvales: Malvaceae (malwowate), Thiliaceae (lipowate), Fagales: betulaceae
(brzozowate); Fagaceae Bukowate), Jungladaceae (orzechowate).
Wykład 11

Klad Astridae (asterowcopodobnych): rząd Ericales: Ericaceae (wrzosowate), Rubiaceae (marzanowate); przegląd rzędów:
Scrophulariales (trędownikowce), Apiales: Apiaceae (baldaszkowate).
Wykład 12
Klad Astridae (asterowcopodobnych): rząd rząd Lamiales (jasnotowce) rząd Campanulales (dzwonkowce). Przegląd rodzin: Lamiacea
(jsnotowe), Campanulaceae (dzwonkowate). Charakterystyka rzędu: Asterales (astrowce), przegląd przedstawicieli rodziny
Asteraceae
(astrowatych)
Wykład 13
Klady Monocotyledones – jednoliścienne. Pochodzenie, linie ewolucyjne w obrębie jednoliściennych, pozycja systematyczna. Cechy
charakterystyczne rzędów i rodzin: Butomales (łączeniowate), Hydrocharitales (żabiściekowce), Alismatales (żabieńcowce),
Scheuchzeriales (bagnicowce), Potamogetonales (rdestnicowce), Najadales (jezierzowce), Zosterales (zosterowce), Juncaginales
((świbkowce)..
Wykład 14
Klady Monocotyledones rzędy: Arecales (palmowce), Pandanales (pochutnikowce), Arales (obra5kowce), Typhales (pałkowe, Liliales
(liliowce), Aspargales (szparagowce), Amaryllidales (amarylkowce), Orchidales (storczykowce, storczyki)
Wykład 15
Przegląd przedstawicieli rzędów Juncales (sitowce), Cyperales (ciborowce) Poales (trawy). Podsumowanie wiedzy o nagozalążkowych i
okrytozalążkowych. Przyczyny sukcesu ewolucyjnego okrytozalążkowych i ich ekspansji na kuli ziemskiej. Uzupełnienie wiedzy o
gatunkach rzadkich, zagrożonych i chronionych.

Wykład
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2.

Ćwiczenia 1-10
Praktyczne zapoznanie się z wszystkimi grupami roślin od grupy organizmów prokariotycznych (Cyanobacteria i Prochlorophyta) do
okrytozalążkowych zgodnie z tematyką wykładów. Do tych celów wykorzystywane są kolekcje zbiorów zgromadzone w Katedrze oraz
zbierany, na bieżąco, świeży materiał.
Ćwiczenie 1.
Przegląd głównych rodzajów Cyanobacteria (Microcystis, Chroococcus, Aphanothecae, Synechoccocus, Oscillatoria,
Phormidium,Anaabena, Nostoc,
Ćwiczenie 2
Przegląd głównych typów glonów ze szczególnym uwzględnieniem okrzemek, zielenic właściwych , ramienic, sprzężnic
Ćwiczenie 3.
Przegląd mszaków (wątrobowce, mchy ), widłakowych (Lycophytina), skrzypowych (Sphenophytina), paprociowych (Pterophytina).
Ćwiczenie 4.
Przegląd ważniejszych grup nagozalążkowych drobnolistnych współcześnie żyjących (miłorzębowe, szpilkowe). Charakterystyka
rodzimych szpilkowych: Pinaceae (sosnowatych), Taxaceae (cisowatych), Cupressaceae (cyprysowatych)
Ćwiczenie 5.
Klady Ambrellowców, Grzebieniowców, Magnoliowców. Charakterystyka i przegląd rodzin rzędu Magnoliales (magnoliowce) i
Nymphaeales (grzybieniowce). Klad Ranunculales (jaskrowce), charakterystyka przedstawicieli rodziny jaskrowatych, makowatych i
dymnicowatych. Poznanie zasad rozpoznawania roślin z wykorzystaniem odpowiednich (dostępnych) kluczy do oznaczania gatunków.
Ćwiczenie 6.
Klad goździkowców Cariophyllales. Charakterystyka przedstawicieli rodzin: Cryophyllaceae (goździkowate), Polygonaceae (rdestowe).
Nauka rozpoznawania roślin z wykorzystaniem kluczy do oznaczania gatunków.
Ćwiczenie 7
Klad Rosides (różowcopodobnych). Charakterystyka przedstawicieli rodzin należących do rzędu: Malpigiales Euphorbiaceae
(wilczomleczowate), Violaceae (fiołkowate), Salicaceae (wierzbowate) ; Klad Rosdes (różowcopodobnych )- Rosales: Rosaceae
(różowate); Cucurbitales; Cucurbitaceae (dyniowate); Brassicales: Brassicaceae (kapustowe
Ćwiczenie 8.
Klad Astridae (asterowcopodobnych): rząd Ericales: Ericaceae (wrzosowate), Rubiaceae (marzanowate); przegląd rzędów:
Scrophulariales (trędownikowce), Lamiales (jasnotowce). Rodziny: Scrophulariacae (trędownikowate), Lamiaceae (wargowe), Apiales:
Apiaceae (baldaszkowate);
Ćwiczenie 9.
Klad Astridae. Charakterystyka Asterales (astrowce) przegląd przedstawicieli rodziny Asteraceae (złożone).Klad Mmonocotyledones
(jednoliścienne). Charakterystyka przedstawicieli ważniejszych rodzin rzędu: Liliales (liliowce).
Ćwiczenie 10.
Klad Monocotyledones (jednoliścienne) - rzędy: Juncales (sitowce), Cyperales (ciborowce), Poales (trawy).
Ćwiczenia 11-15
Cwiczenia terenowe. Rozpoznawanike gatunków roślin. Wykonanie zielnika .

Ćwiczenia laboratoryjne

3. Poznawanie flory i zasad pracy z kluczem. Przygotowanie zielnika. Ćwiczenia terenowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Burza mózgów, Film dydaktyczny, Metoda problemowa, Metoda projektów, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Dyskusja,
Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń 25%

Ćwiczenia terenowe Zaliczenie ustne, Wykonanie ćwiczeń, Przygotowanie zielnika 25%

Dodatkowy opis

--

Wymagania wstępne
Morfologia roślin
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

KB_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do systematycznego aktualizowania wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin
pokrewnych, uznaje jej znaczenie poznawcze. Ocenia krytycznie posiadaną wiedzę

KB_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny informacji dotyczących biologii, także tych podawanych w
mass-mediach.

KB_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia bioróżnorodności. Aktywnie propaguje ochronę i dba o
jakość środowiska naturalnego w dobrze rozumianym interesie społecznym

KB_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz działalności na rzecz
środowiska społecznego.

KB_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do uwzględniania zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt wynikających z postępu
cywilizacyjnego, wspiera idee i działania proekologiczne. Wykazuje etyczne postawy wobec zwierząt.

KB_P6S_UW06 Absolwent potrafi przeprowadzać w warunkach laboratoryjnych obserwacje cykli życiowych organizmów
zwierzęcych i roślinnych.

KB_P6S_UW09 Absolwent potrafi oznaczać przynależność taksonomiczną organizmów na podstawie ich morfologii.
Interpretuje cechy morfologiczne, fizjologiczne i behawioralne w kontekście ewolucyjnym.

KB_P6S_UW10 Absolwent potrafi objaśniać interakcje między poszczególnymi elementami ekosystemu w różnych
strefach geograficznych. Identyfikuje zagrożenia środowiska naturalnego.

KB_P6S_UW11 Absolwent potrafi stosować zasady BHP i ergonomii w laboratoriach i w pracy terenowej. Prawidłowo
interpretuje i stosuje przepisy prawne.

KB_P6S_UW12 Absolwent potrafi przygotowywać sprawozdania, pracy projektowej, referatu oraz innych prac pisemnych
lub prezentacji multimedialnych. W tym celu wykorzystuje wszelkie dostępne źródła informacji.

KB_P6S_WG10
Absolwent zna i rozumie zagadanienia związane z określaniem pozycję systematyczną i chronologiczną
najważniejszych form wymarłych roślin i zwierząt oraz opisuje ich budowę anatomiczną i wyjaśnia związki
z warunkami środowiskowymi.

KB_P6S_WG11
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorię systematyki, historię jej rozwoju, sposoby i
kryteria klasyfikacji organizmów. Rozróżnia taksony roślin oraz zwierząt i opisuje je w aspekcie
ewolucyjnym.

KB_P6S_WG12 Absolwent zna i rozumie teorie wyjaśniające powstanie i ewolucję życia na Ziemi. Zna i rozumie
mechanizmy i prawa ewolucji.

KB_P6S_WG13 Absolwent zna i rozumie podłoże i objaśnia znaczenie bioróżnorodności.

KB_P6S_WG15 Absolwent zna i rozumie najbardziej przydatne metody w badaniach biologicznych. Zna sposoby
pozyskiwania i kolekcjonowania okazów przyrodniczych.

KB_P6S_WK16 Absolwent zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze oraz ich związki z dyscyplinami
pokrewnymi. Rozumie zagrożenia i problemy etyczno-moralne związane z rozwojem biologii.


