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Fizjologia roślin
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
BD000000BBLS.L2B.0699.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Sylwia Wierzcholska

Pozostali prowadzący Sylwia Wierzcholska, Paweł Jarzembowski

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 20

Liczba
punktów ECTS
4.0



2 / 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat procesów fizjologicznych zachodzących
w żywych organizmach roślinnych oraz metod ich pomiarów w warunkach laboratoryjnych

C2 Celem przedmiotu jest również wskazanie zależności pomiędzy fizjologią roślin a innymi dziedzinami badawczymi
jak hodowla roślin i fitopatologia.

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 zjawiska przyrodnicze w tym
procesy fizjologiczne i komórkowe.

KB_P6S_WG05,
KB_P6S_WG06

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń, Sprawozdanie z
ćwiczeń

W2 Student zna i rozumie podstawy funkcjonowania
organizmu roślinnego. KB_P6S_WG06

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń, Sprawozdanie z
ćwiczeń

W3
Student zna i rozumie procesy fizjologiczne oraz ich
związki z dyscyplinami pokrewnym jak uprawa roślin
i fitopatologia.

KB_P6S_WK16

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń, Sprawozdanie z
ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi analizować molekularne i komórkowe
mechanizmy funkcjonowania organizmów roślinnych.

KB_P6S_UO15,
KB_P6S_UW05,
KB_P6S_UW12

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Obserwacja pracy
studenta, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Sprawozdanie z ćwiczeń

U2 Student potrafi zaprojektować proste zadania
badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego. KB_P6S_UO15

Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń, Sprawozdanie z
ćwiczeń

U3
Student potrafi przeprowadzać proste pomiary
laboratoryjne przy użyciu specjalistycznej aparatury
badawczej jak pH-metr, spektrofotometr, waga
laboratoryjna pod kierunkiem opiekuna naukowego.

KB_P6S_UW01,
KB_P6S_UW03

Obserwacja pracy
studenta, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Sprawozdanie z ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student gotów jest współpracować w grupie
przyjmując w niej różne role, jest odpowiedzialny
za pracę własną i zespołową.

KB_P6S_KK01
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń, Sprawozdanie z
ćwiczeń

K2
Student gotów jest podnosić swoje kompetencje
poprzez dokształcanie się i krytycznie ocenia
informacji dotyczących biologii.

KB_P6S_KK02
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Wykonanie ćwiczeń
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K3
Student jest gotów ocenić wpływ chemizacji
środowiska naturalnego i jego zagrożeń dla
organizmów żywych.

KB_P6S_KR05
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Sprawozdanie z ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 20

Przygotowanie do ćwiczeń 25

Przygotowanie raportu 25

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Konsultacje 3

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Definicja, cel i zakres przedmiotu. Wprowadzenie ogólne do procesów
fizjologicznych zachodzących w roślinach. Budowa komórki roślinnej i transport
przez błony. 

2. Transport daleki i bliski. Odbiór i przekazywanie sygnałów w komórkach
roślinnych. 

3. Fizjologia ruchów roślin. Tropizmy. Nastie. Taksje. Endogenne ruchy
okołodobowe. Ruchy organów martwych.  

4. Hormony roślinne. Rozwój kwiatu i kwitnienie roślin. Fotoperiodyzm,
fotomorfogeneza i fitochrom. Rozwój, spoczynek i kiełkowanie nasion. 

5. Fotosynteza i powiązane cykle. Barwniki fotosyntetyczne. Rodzaje plastydów i
budowa chloroplastów. Reakcje fotochemiczne i anteny zbierające światło. 

6. Fotosynteza c.d. Wiązanie i redukcja dwutlenku węgla (cykle: C3 , C4 , CAM). 

7. Fotooddychanie.  

8. Przemiany metaboliczne w roślinach. Drogi syntezy związków organicznych.
 Metabolity wtórne. Fitochemia i podstawy chemotaksonomii. 

9. Obieg substancji pokarmowych w roślinie. Transport floemowy. 

10. Gospodarka wodna komórki roślinnej. Obieg wody w roślinie. Transpiracja.
Rola aparatów szparkowych w obiegu wody. Stres wodny. 

11. Mineralne żywienie roślin. Mineralne składniki pokarmowe. Makroelementy.
Mikroelementy. Hodowle in vitro i podstawy biotechnologii roślin. 

12. Reakcje roślin na czynniki stresowe w środowisku. Stres radiacyjny. Stres
termiczny. Niedobór tlenu w podłożu. Stres solny. Rośliny jako bioindykatory.

Wykład

2.

5 spotkań x 4h lekcyjne

1. Ćwiczenia organizacyjne - BHP w laboratorium biochemicznym, aparatura,
metodydoświadczalne. Właściwości osmotyczne
komórki roślinnej, plazmoliza i deplazmoliza, Przepuszczalność błon
komórkowych. Potencjał wody komórek roślinnych. Wpływ jonów
Na, Ca i K na plazmolizę.

2. Fotosynteza. Barwniki fotosyntetyczne. Autofluorescencja wyciągu alholowego
z chloroplastów. Chromatografia barwników fotosyntetycznych. Widma
absorbcyjne. 

3. Fizjologia nasion. Metody skaryfikacji nasion. Imbibicja nasion martwych i
żywych. Intensywność kiełkowania. Ruchy roślin.

4. Materiały zapasowe u roślin. Metody izolacji i pomiary ich stężenia. Test
skrobiowy dla 3 domian jabłek: Ligol, Szampion, Gala. przy uzyciu płynu Lugola i
pomiarach fotogramterycznych w ImageJ. 

5. Wtórne metabolity – destylacja olejków eterycznych z materiału roślinnego
wybranych grup roślinnych. Wpływ światła i braku światła na wzrost i rozwój roślin
- uprawa fasoli, bobu i grochu. Ćwiczenia zaliczeniowe - omówienie sprawozdań z
doświadczeń laboratoryjnych, podsumowanie wyników, dyskusja końcowa.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Burza mózgów, Metoda problemowa, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń,
Sprawozdanie z ćwiczeń 50%

Literatura
Obowiązkowa

Kopcewicz J., Lewak S., (red.) 2012. Fizjologia roślin. PWN1.
Bielecki K., Demczuk A., Grzyś E., Sacała E., 2001. Ćwiczenia z fizjologii i biochemii roślin. Skrypt AR Wrocław2.
Szweykowska A. 2004. Fizjologia roślin. Wydawnictwo Naukowe UAM3.

Dodatkowa

Nobel P.S. 2009. Physicochemical and environmental plant physiology. Elsevier1.
Starck Z., Chołuj D., Niemyska B., 1995. Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska. Wydawnictwo2.
SGGW Warszawa.
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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_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_UO15
Absolwent potrafi samodzielnie lub w grupie wykonywać proste zadania badawcze i eksperymenty z
zakresu biologii, planować i organizować pracę działając w sposób przedsiębiorczy. Podejmuje właściwe
decyzje o doborze technik badawczych i potrafi je zastosować

KB_P6S_UW01 Absolwent potrafi prawidłowo przeprowadzić analizy ilościowe i jakościowe. Sprawnie i bezpiecznie
posługuje się przyrządami używanymi w laboratoriach chemicznych.

KB_P6S_UW03 Absolwent potrafi przeprowadzać obliczenia matematyczne. Stosuje metody statystyczne do opisu zjawisk
i analizy danych.

KB_P6S_UW05
Absolwent potrafi prawidłowo przeprowadzać obserwacje w laboratoriach biologicznych i w terenie.
Interpretuje wyniki oraz formułuje wnioski, wykorzystując terminologię naukową z zakresu biologii
korzystając z technik informatycznych.

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_WG05 Absolwent zna i rozumie budowę organizmów żywych na każdym poziomie organizacyjnym. Rozumie
procesy adaptacyjne w kontekście zmian morfologii, funkcji i środowiska.

KB_P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie procesy fizjologiczne zachodzące w komórkach oraz funkcjonowanie tkanek i
narządów roślin oraz zwierząt. Objaśnia związki między budową i funkcją poszczególnych organów roślin i
zwierząt.

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.


