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Grupa 

przedmiotów:
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katalogowy:

  

 

Nazwa przedmiotów: Biologia roślin ECTS  3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski:  

Plant biology 

Kierunek studiów:  Architektura krajobrazu 

Koordynator przedmiotu:  dr Anna Dzierżyńska 

Prowadzący zajęcia:  
dr hab. Wojciech Borucki – botanika wykład, dr Anna Dzierżyńska – fizjologia roślin – wykład, 
ćwiczenia – pracownicy Katedry Botaniki i Katedry Fizjologii Roślin  

Jednostka realizująca: Katedra Botaniki i Katedra Fizjologii Roślin Wydziału Rolnictwa i Biologii 

Wydział, dla którego przedmiot 
jest realizowany:

 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

Status przedmiotu:  przedmiot podstawowy stopień I   rok  I stacjonarne niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny:  Semestr zimowy 
Jęz. wykładowy: 
polski 

 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedstawienie, na bazie złożonej budowy i procesów życiowych roślin, wybranych zależności 
pomiędzy strukturą i funkcją roślin w zróżnicowanych warunkach środowiska. Zapoznanie z 
podstawowymi jednostkami systematycznymi roślin, wybranymi reakcjami przystosowania do 
środowiska i znaczeniem roślin w ekosystemach. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin: 

a) Wykład:   liczba godzin ..15h.....;   
b) ćwiczenia liczba godzin ..15h....;   

Metody dydaktyczne: 
Dyskusja, rozwiązywanie problemu, interpretacja obrazów mikroskopowych, proste 
doświadczenie, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów z botaniki obejmuje: podstawowe cechy strukturalne i funkcjonalne 
komórek roślinnych; stopnie organizacji ciała roślin; budowę komórki roślinnej i jej cechy 
swoiste; podstawowe cechy żywej komórki i sposoby badania żywotności komórek; budowę i 
cechy tkanek roślinnych; funkcjonalne układy tkankowe; morfologię, anatomię oraz modyfikacje 
organów wegetatywnych; przystosowanie roślin do warunków środowiska; oddziaływanie 
pomiędzy roślinami i bakteriami oraz grzybami; znaczenie symbioz w środowisku; 
oddziaływania pomiędzy roślinami; organy generatywne i ich rozwój; sposoby 
rozprzestrzeniania się roślin. 
Tematyka wykładów z fizjologii roślin  obejmuje: wybrane przykłady funkcjonowania roślin (od 
poziomu molekularnego do całego organizmu) w aspekcie  integracji  i regulacji podstawowych 
procesów życiowych, z uwzględnieniem niektórych reakcji roślin na warunki stresowe 
środowiska i wpływu roślin na środowisko:  reakcje  przystosowawcze do warunków środowiska 
na przykładzie roślin drzewiastych oraz ekotypów fotosyntezy C3, C4 i CAM; genetyczne 
podłoże procesów wzrostu i rozwoju na przykładzie fotomorfogenetycznego procesu zakwitania 
roślin.     
Tematyka ćwiczeń z botaniki. Zapoznanie się z podstawami budowy i obsługi mikroskopu 
świetlnego. Budowa pierwotna i wtórna korzenia i łodygi. Anatomia liścia rośliny z klasy 
dwuliściennych i jednoliściennych. Embriologia roślin okrytonasiennych. 
Tematyka ćwiczeń z fizjologii roślin. Zadania laboratoryjne dotyczące podstawowych procesów 
życiowych i ich regulacji, przedstawione na wybranych przykładach: gospodarka wodna roślin, 
barwniki asymilacyjne i fotosynteza, regulatory wzrostu i rozwoju,. Student poznaje wybrane 
klasyczne metody badania procesów fizjologicznych oraz metodę pomiaru wymiany gazowej 
roślin z użyciem specjalistycznej aparatury. 

Wymagania formalne   

Założenia wstępne: Podstawy wiedzy z zakresu biologii nabyte w szkole średniej. 

Efekty kształcenia:  

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia: 

01-04 kolokwium pisemne. 
01-05 - egzamin  
05-08 aktywność na ćwiczeniach 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia: 

Treść pytań egzaminacyjnych wraz z oceną. 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową:

 50% kolokwia, 50% egzamin 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

sala wykładowa, laboratorium 
Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. „Botanika” T. 1. Morfologia. Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999 
2. „Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Organy wegetatywne”. Zygmunt Hejnowicz. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2002 
3. „Ćwiczenia z botaniki”. Red. Tadeusz Gorczyński, PWN, Warszawa 1979. 
4. Stanisław Lewak, Jan Kopcewicz Fizjologia roślin - wprowadzenie (2002) Wydawnictwo Naukowe PWN 
5. Stanisław Lewak, Jan Kopcewicz Fizjologia roślin (2009) Wydawnictwo Naukowe PWN 
6. Monika Kozłowska, Fizjologia roślin (2007) PWRiL 
7. skrypt do ćwiczeń: „Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii roślin” red. Z. Starck, wyd. SGGW,1998. 

UWAGI: 



 

 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01_W zna podstawowe cechy struktury roślin na różnych poziomach organizacji ich 
budowy 

AK1_W08 

02_W rozumie podstawy integracji i regulacji procesów życiowych prowadzących do 
wzrostu i rozwoju roślin 

AK1_W08 

03_W rozpoznaje przystosowania roślin do warunków środowiska i analizuje wpływ 
roślin na środowisko 

AK1_U06 

04_W zna podstawy budowy i funkcjonowania roślin i  tłumaczy związki pomiędzy 
strukturą i funkcją roślin 

AK1_W08 

05_U Nabywa umiejętność  przygotowywania preparatów i posługiwania się 

mikroskopem oraz dokonania podstawowej analizy strukturalnej oraz 

funkcjonalnej badanych obiektów 

AK1_U06 

06_U Potrafi wykonać proste pomiary wybranych cech i procesów fizjologicznych 

roślin 

AK1_U06 

07_K Przedstawia złożoność reakcji roślin na czynniki środowiskowe oraz 

uzasadnia korzystny wpływ roślin na środowisko 

AK1_K02 

08_K Realizuje postulat ustawicznego kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych AK1_K06 

 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 90 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich: 

1,0 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

0,5  ECTS 


