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Podstawy daktyloskopii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBBCS.L10B.1622.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Jacek Szczurowski

Pozostali prowadzący Jacek Szczurowski

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z histologiczną budową skóry i  funkcjami listewek dermatoglificznych. Przedstawienie
zróżnicowania morfologii listewek skórnych w obrębie rzędu Primates oraz filogenezy dermatoglifów. Klasyfikacje
i częstości występowania figur dotykowych, wskaźniki deramtoglificzne. Cechy szczegółowe listewek
deratoglificznych – minucje, poroskopia. Dermatoglificzne cechy ilościowe.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna proces powstawania listewek dermatoglificznych
i ich podstawowe właściwości

BC_P6S_WG05,
BC_P6S_WG06 Zaliczenie pisemne

W2
rozróżnia figury dotykowe występujące na członach
opuszkowych palców, powierzchni dłoniowej rąk
i podeszwowej stóp

BC_P6S_WG05 Zaliczenie pisemne

W3
objaśnia podstawy odziedziczalności cech
dermatoglificznych; zna podstawowe cechy ilościowe
układów listewek dermatoglificznych

BC_P6S_WG08,
BC_P6S_WG13 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykonuje w poprawny sposób odbitki dematoglificzne BC_P6S_UW05 Wykonanie ćwiczeń,
Studium przypadku

U2
opracowuje, na podstawie odbitek dematoglificznych,
formuły opisujące układy listewek na powierzchni
dłoniowej rąk i podeszwowej stóp

BC_P6S_UW03,
BC_P6S_UW05

Wykonanie ćwiczeń,
Studium przypadku

U3
oblicza liczby i gęstości listewek budujących figury
dotykowe; wylicza i interpretuje wskaźniki
deramtoglificzne

BC_P6S_UW03,
BC_P6S_UW05

Wykonanie ćwiczeń,
Studium przypadku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
właściwie postrzega zróżnicowanie układów listewek
dermatoglificznych na poziomie wewnątrz- i
międzypopulacyjnym

BC_P6S_KR05 Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 10

Ćwiczenia laboratoryjne 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



3 / 5

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Histologiczna budowa skóry. Rozwój ontogenetyczny linii dermatoglificznych.
Listewki dermatoglificzne jako cecha pitekogeniczna człowieka. Układy listewek
dermatoglificznych w poszczególnych grupach rzędu Primates. Podstawowe
właściwości linii papilarnych: niezmienność, niezniszczalność i niepowtarzalność.
(2h)
2. Elementy tworzące układy listewek skórnych na opuszkach palców rąk.
Systemy klasyfikacji i częstość występowania wzorów linii dermatoglificznych na
palcach rąk. Budowa i typy trójpromieni, centrum wzoru, linia Galtona. (2h)
3. Systemy klasyfikacji i częstość występowania wzorów linii dermatoglificznych
na powierzchni dłoniowej rąk.Podział dłoni na pola morfologiczne. Morfologia i
pola zakończeń linii głównych. Lokalizacja i budowa trójpromieni osiowych.
Morfologia bruzd zgięciowych powierzchni dłoniowej. Zasady zapisu formuły
dłoniowej. (2h)
4. Systemy klasyfikacji i częstość występowania wzorów linii dermatoglificznych
na powierzchni podeszwowej i palcach stóp.Podział powierzchni podeszwowej
stopy na pola morfologiczne. Morfologia trójpromieni podpalcowych e-f-p. Zasady
zapisu
formuły stopy. (1h)
5. Systemy klasyfikacji minucji linii dermatoglificznych. Podstawy
odziedziczalności cech dermatoglificznych człowieka. Asymetria morfologiczna
linii papilarnych. (1h)
6. Ekosensytwność i polimorfizm ilościowych cech dermatoglifów. Zależności
pomiędzy wzorami linii papilarnych a niektórymi cechami morfologicznymi
człowieka. (1h)
7. Zastosowania technik daktyloskopijnych w medycynie (identyfikacja
noworodków). Możliwości zastosowania metod daktyloskopijnych w archeologii.
(1h)

Wykład

2.

1. Techniki wykonywania odbitek dermatoglificznych. Wykonanie odbitek członów
opuszkowych palców, powierzchni dłoniowych rąk i podeszwowych stóp. (4h)
2. Ocena typów trójpromieni występujących na członach opuszkowych palców rąk.
Identyfikacja figur dotykowych występujących na członach opuszkowych palców
rąk. Określanie liczby i gęstości listewek budujących figury dotykowe. (3h)
3. Wyliczanie wartości wskaźników dermatoglificznych: wsk. komplikacji wzorów;
wsk. TRC; wsk. intensywności wzorów. Identyfikacja układów linii papilarnych na
członach podstawnych i środkowych palców rąk. (3h)
4. Identyfikacja wzorów linii dermatoglificznych na powierzchni dłoniowej rąk.
Określanie pól zakończeń linii głównych. Wyznaczanie wartości kąta atd. Formuła
dłoniowa. (4h)
5. Identyfikacja wzorów linii dermatoglificznych na powierzchni podeszwowej i
palcach stóp. Oznaczanie trójpromieni podpalcowych e-f-p. Formuła stopy. (2h)
6. Identyfikacja minucji (cech szczegółowych) linii dermatoglificznych. (2h)
7. Asymetria morfologiczna linii papilarnych. (2h)

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Wykonanie ćwiczeń, Studium przypadku 50%
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Wymagania wstępne
brak

Literatura
Obowiązkowa

Grzeszyk Cz.1992. Daktyloskopia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1.
Szczotkowa Z. 1985. Antropologia w dochodzeniu ojcostwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław2.
Buchwald W. Grubska B. 2008. Cechy dermatoglificzne rąk i stóp, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo3.

Dodatkowa

Buchwald W. Grubska B. 2013. Tablice asocjacji cech dermatoskopijnych rąk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń1.
Budnik A. 1992. Cechy dermatoglificzne człowieka. Przegląd koncepcji i metod badań, Przegląd Antropologiczny, t. 55,2.
z 1-2, s. 3-26.
Buchwald W. 2002. Kompleksowa ocena asymetrii dermatoglifów, Wydawnictwo UMK, Toruń3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do właściwego postrzegania zróżnicowania biologicznego i kulturowego, wewnątrz- i
międzypopulacyjnego człowieka. Zgodnie z zasadami etyki promuje równość wszystkich ludzi.

BC_P6S_UW03 Absolwent potrafi stosować metody statystyczne i obliczenia matematyczne do opisu zjawisk oraz analizy
danych

BC_P6S_UW05 Absolwent potrafi prawidłowo przeprowadzać pomiary antropometryczne i interpretować wyniki oraz
formułuje wnioski, wykorzystując terminologię naukową z zakresu biologii człowieka

BC_P6S_WG05 Absolwent zna i rozumie budowę organizmów żywych na każdym poziomie organizacyjnym a także
zmiany ewolucyjne w ich budowie w kontekście zmieniających się warunków środowiskowych

BC_P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie procesy fizjologiczne komórek i funkcjonowanie tkanek oraz narządów roślin i
zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. a także związki między budową i funkcją
poszczególnych organów człowieka i zwierząt

BC_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie prawa i zagadnienia z zakresu genetyki klasycznej i podstaw dziedziczenia,
podstawy genomiki oraz prawa genetyki populacji w kontekście teorii ewolucji. oraz mechanizmy
dziedziczenia cech ilościowych i jakościowych

BC_P6S_WG13 Absolwent zna i rozumie podłoże i objaśnia znaczenie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem
zróżnicowania wewnątrzgatunkowego człowieka


