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Nazwa przedmiotu Ozdobne rośliny zielne 1 ECTS 3 
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Jednostka realizująca Katedra Roślin Ozdobnych 

Wydział, dla którego 
przedmiot jest 
realizowany 

 

Status przedmiotu Przedmiot kierunkowy Stopień  I  rok I stacjonarne 

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest nauczenie studenta znajomości roślin ozdobnych (gruntowych oraz uprawianych 
pod osłonami)  oraz wyrobienie umiejętności kreatywnego wykorzystania materiału roślinnego  do 
dekoracji przestrzeni publicznej i prywatnej w oparciu o wymagania siedliskowe roślin i ich walory 
dekoracyjne. 

Formy dydaktyczne, 
liczba godzin 

Wykłady: liczba godzin 15, Ćwiczenia: liczba godzin 30  

Metody dydaktyczne 
Wykład, prezentacje multimedialne, założenia do projektów  nasadzeń roślin, zajęcia w kolekcjach 
dydaktycznych – bylin, roślin sezonowych i doniczkowych 

Pełny opis przedmiotu 

Wykłady: Student zapoznaje się z charakterystyką i możliwościami zastosowania bylin: byliny ogrodowe, 
skalne, wodne, okrywowe, uprawiane na kwiat cięty, cebulowe, trawy ozdobne, paprocie, ogrody 
wrzosowiskowe; poznaje podstawowe zabiegi pielęgnacyjne roślin w terenie. 
Ćwiczenia: Student poznaje rośliny kwitnące w II części sezonu wegetacyjnego - roczne, dwuletnie, byliny 
ogrodowe pełni lata i jesieni. Opracowuje dobory roślin  stosownie do warunków siedliskowych i rodzaju 
przestrzeni (prywatna, publiczna), a także zyskuje umiejętność pielęgnowania roślin. Poznaje rośliny 
doniczkowe – ozdobne z liści i kwiatów oraz zyskuje umiejętność dekorowania nimi wnętrz. 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

Biologia roślin, gleboznawstwo 

Założenia wstępne Znajomość budowy roślin, rodzajów gleb, podstawowych procesów fizjologicznych 

Efekty kształcenia 

01. zna znaczenie  roślin ozdobnych dla jakości życia człowieka 
02. zna i potrafi wykorzystać rośliny w przestrzeni publicznej (zieleń miejska – kwietniki, pojemniki) i 

prywatnej (ogrody) oraz je pielęgnować 
03. potrafi dobrać i wykorzystać rośliny do dekoracji wnętrz oraz je pielęgnować 
04. potrafi pracować w grupie 
05. potrafi wykorzystywać techniki komputerowe do wyszukiwania roślin  

Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia 

Egzamin, kolokwia – 3 w sem. (znajomość roślin), opracowanie doboru roślin do nasadzeń i dekoracji 
wnętrz 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Wyniki pisemnego lub ustnego egzaminu oraz dwóch kolokwiów sprawdzających znajomość roślin, opisy  
doboru roślin do nasadzeń i dekoracji wnętrz 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę 
końcową 

Wyniki pisemnego lub ustnego egzaminu 60%; kolokwia sprawdzające znajomość roślin 30%; opisy  
doboru roślin do nasadzeń i dekoracji wnętrz 10% 

Miejsce realizacji zajęć Sale wykładowe, ćwiczeniowe, szklarnia, kolekcje roślin gruntowych,  

Literatura podstawowa 
1. Chmiel H, (red) 2000. Uprawa roślin ozdobnych, wyd. IV poprawione (większość członków zespołu KRO to autorzy rozdziałów 

podręcznika) 
2. Tonecki J., Łukaszewska A 1996. Rozmnażanie roślin ozdobnych, Wyd.SGGW, wydanie II 
3. Pacholczak A 2006. Zeszyt pomocniczy do ćwiczeń z przedmiotu Rośliny Ozdobne, Wyd.SGGW, wydanie III 
Literatura uzupełniająca: 
1. Marcinkowski J. 2002. Byliny ogrodowe – produkcja i zastosowanie.  PWRiL 
2. Wielka Encyklopedia Roślin 1996, Muza,  wydanie II   
3. Czasopisma Hasło Ogrodnicze, OWK, Ogrody, Zieleń to życie 

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 zna znaczenie  roślin ozdobnych dla jakości życia człowieka AK1_K01 

02 zna i potrafi wykorzystać rośliny w otwartej  przestrzeni  publicznej i 
prywatnej i je pielęgnować 

AK1_W08;  AK1_U06;  AK1_U11 

03 potrafi pracować w kolektywie  AK1_K02 

04 potrafi wykorzystywać techniki komputerowe do wyszukiwania roślin i 
prezentowania założeń do projektów nasadzeń 

AK1_U15 

05 potrafi wykorzystywać techniki komputerowe do wyszukiwania roślin i 
prezentowania założeń do projektów  

AK1_U13, AK1_U15  

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 75 h 

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

2 ECTS 

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

1,5 ECTS 


