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Biochemia i fizjologia roślin
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPROS.I6B.0165.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Edward Grzyś

Pozostali prowadzący Edward Grzyś, Elżbieta Sacała

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi procesami biochemiczno-fizjologicznymi zachodzącymi
w roślinach oraz określenie wzajemnych relacji między tymi procesami i sposobu ich regulacji w zmieniających
się warunkach środowiska.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym
zagadnienia dotyczące pierwiastków i grup związków
chemicznych oraz przemian chemicznych
i biochemicznych niezbędne do zrozumienia procesów
zachodzących w biosferze.

RR_P6S_WG02
Egzamin ustny,
Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

W2
Student uzyskuje wiedzę o podstawowych procesach
biochemicznych i fizjologicznych odpowiedzialnych
za funkcjonowanie komórki oraz organizmu, jako
całości.

RR_P6S_WG03
Egzamin ustny,
Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student jest odpowiedzialny za pracę własną
i zespołową, potrafi współpracować w grupie. RR_P6S_UO08 Wykonanie ćwiczeń

U2
Student nabywa umiejętność w przeprowadzaniu
prostych zadań badawczych dotyczących procesów
biochemicznych i fizjologicznych w roślinach,
prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski.

RR_P6S_UW06 Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student potrafi podejmować działania w celu
rozwiązywania zaistniałych problemów oraz ma
świadomość samokształcenia i podnoszenia swoich
kompetencji.

RR_P6S_KK01
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K2

Wykazuje zdolność podejmowania działań
z wykorzystaniem odpowiednich metod
w diagnozowaniu przyczyn ograniczających
prawidłowy przebieg procesów biochemicznych
i fizjologicznych w roślinach.

RR_P6S_KK02
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do ćwiczeń 25
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Przygotowanie raportu 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 33

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
32

ECTS
1.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 50

Przygotowanie raportu 40

Przygotowanie do ćwiczeń 40

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
192

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
62

ECTS
2.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
70

ECTS
2.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Wykłady w semestrze 2 (15 godzin):

1. Aminokwasy (budowa, właściwości, funkcje fizjologiczne, klasyfikacja). 
2. Biosynteza i przemiany aminokwasów.
3. Peptydy i białka (wiązanie peptydowe, struktura białek, klasyfikacja, właściwości i
rola fizjologiczna).
4. Enzymy (struktura, mechanizm działania, cechy enzymów).Kinetyka reakcji
enzymatycznych.
5. Enzymy allosteryczne, klasyfikacja, regulacja aktywności.
6. Nukleotydy. Kwasy nukleinowe. 
7. Replikacja DNA. Transkrypcja. 
8. Translacja. Kod genetyczny. 
9. Regulacja aktywności genów. Teoria operonu.
10. Węglowodany (budowa, funkcje fizjologiczne).
11. Synteza, rozkład i przemiany węglowodanów.
12. Tłuszczowce (budowa, funkcje fizjologiczne, klasyfikacja).
13. Synteza i rozkład kwasów tłuszczowych, cykl glioksalanowy. 
14. Oddychanie (definicja, etapy, znaczenie).
15. Fosforylacja oksydacyjna. Czynniki oddychania.

Wykłady w semestrze 3 (2 godz. / tydzień):

1. Gospodarka wodna komórki roślinnej (dyfuzja, osmoza, potencjał, osmotyczny,
potencjał wody w komórce, szczególne właściwości wody).

2. Gospodarka wodna rośliny (transpiracja, rodzaje transpiracji, mechanizm ruchu
aparatów szparkowych i czynniki wpływające na ich stan, czynniki wpływające na
intensywność transpiracji, fizjologiczna rola transpiracji). 

3. Mechanizmy pobierania wody przez rośliny, transport bliski i daleki transport
wody, susza fizjologiczna, gutacja , płacz roślin.

4. Odżywianie mineralne roślin (pierwiastki niezbędne, forma pobierania,
występowanie w roślinach, rola fizjologiczna i objawy braku makro-i mikroelementów
u roślin.

5. Barwniki roślinne (chlorofile, karotenoidy, absorpcja światła przez barwniki,
anteny i centra reakcji fotochemicznych). 

6. Fotosynteza (faza świetlna (fotosyntetyczny transport elektronów, budowa i
funkcje fotosystemów, fosforylacja cykliczna i niecykliczna.

7. Cykl Calvina-Bensona, cykl C4 Hatcha i Slacka, cykl CAM, czynniki wpływające na
intensywność fotosyntezy.

8. Fotooddychanie. Powiązanie fotooddychania z fotosyntezą.

9. Bliski i daleki transport asymilatów (załadunek floemu, mechanizm dalekiego
transportu asymilatów).

10. Produktywność i analiza wzrostu roślin.

11. Regulatory wzrost i rozwoju roślin (ogólny mechanizm działania, auksyny,
gibereliny, cytokininy).

12. Poliaminy, jasmoniany, brasinosteroidy, ABA,  etylen, syntetyczne regulatory
wzrostu i rozwoju roślin, praktyczne zastosowanie regulatorów wzrostu w
ogrodnictwie).

13. Wzrost roślin (strefy wzrostu łodygi i korzenia, kinetyka wzrostu, metody
pomiaru).

14. Rozwój roślin (fazy rozwoju, kiełkowanie i czynniki warunkujące spoczynek
nasion, wernalizacja , fotoperiodyzm).

15. Mechanizmy odporności roślin na stresy środowiskow

Wykład
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2.

Ćwiczenia w semestrze 2 (przez 5 tygodni po 3 godz.):

1. Organizacja ćwiczeń. Szkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
w laboratorium.
2. Węglowodany (cukry określenie w materiale roślinnym, wykrywanie i oznaczania
zawartości skrobi w roślinach.
3. Aminokwasy i białka (właściwości amfoteryczne, rozpuszczalność białek
kolorymetryczne oznaczanie zawartości białek w materiale roślinnym).
4. Kinetyka reakcji enzymatycznej.
5. Kwas askorbinowy.

Ćwiczenia w semestrze 3 (co 2 tygodnie w wymiarze 4 godzin):

1. Właściwości osmotyczne komórki roślinnej (oznaczanie potencjału wody i
potencjału osmotycznego, plazmoliza i deplazmoliza).

2. Przepuszczalność błon (czynniki wpływające na przepuszczalność błon, wpływ
temperatury na przepuszczalność tkanki roślinnej, wpływ jonów na przepuszczalność
błon, sztuczne błony półprzepuszczalne).

3. Gospodarka wodna rośliny (intensywność transpiracji, intensywność transpiracji
górnej i dolnej strony liścia, rodzaje aparatów szparkowych, oznaczanie liczebności
szparek metodą odbitek, pobieranie wody przez roślinę).

4. Barwniki chloroplastów (ekstrakcja barwników, rozdzielanie barwników metodą
Krausa i metodą chromatografii bibułowej, wykrywanie chlorofilu w liściach
zabarwionych na czerwono, właściwości fizyczne barwników, widmo absorpcyjne
barwników chloroplastów, ilościowe oznaczanie chlorofilu).

5. Aktywność oksydazy kwasu indolilo-3-octowego.

6. Intensywność oddychania nasion.

7. Odżywianie mineralne (metody sztucznych kultur, mikrochemiczna analiza popiołu
i tkanki roślinnej, oznaczanie zawartości azotu, fosforu i magnezu jako wskaźnika ich
potrzeb nawozowych).

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 50%

Semestr 3

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin ustny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Chemia, Botanika

Literatura
Obowiązkowa

Bielecki K., Demczuk A., Grzyś E., Sacała E. 2001. Ćwiczenia z fizjologii i biochemii roślin.1.
Kączkowski J. 2006. Podstawy biochemii. Wyd. IV, WNT, Warszawa.2.
Kopcewicz J., Lewak S. 2002. Fizjologia roślin, PWN. Warszawa.3.

Dodatkowa

Hames B. D., Hooper N. 2007. Biochemia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa.1.
Kozłowska M. 2007. Fizjologia roślin. PWRiL. Poznań.2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów

RR_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu rolnictwa do rozwiązywania problemów
zawodowych

RR_P6S_UO08 Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, kierować zespołem
przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy

RR_P6S_UW06 Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment, interpretować uzyskany wynik i wyciągać
wnioski (inżynierski)

RR_P6S_WG02
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące pierwiastków i grup związków
chemicznych oraz przemian chemicznych i biochemicznych niezbędne do zrozumienia procesów
zachodzących w biosferze,

RR_P6S_WG03
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu fizjologii roślin obejmujące
mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin, gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport i
dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach


