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Cel modułu Zrozumienie przebiegu i znaczenia szlaków biochemicznych przemian 

podstawowych składników pożywienia oraz ich wzajemne połączenia w organizmach 

zwierzęcych, a także uzyskanie umiejętności wykorzystania podstaw biochemicznych 

w innych pokrewnych dziedzinach. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Zapoznanie z głównymi grupami związków mającymi znaczenie w biochemii ogólnej 

i żywności oraz procesami uzyskiwaniem energii w procesach metabolicznych i jej 

magazynowaniem: metabolizm białek, tłuszczów oraz węglowodanów; glikoliza, 

cykl kwasu cytrynowego, fosforylacja oksydacyjna, cykl pentozowy i 

glukoneogeneza, metabolizm glikogenu i disacharydów, metabolizm kwasów 

tłuszczowych, rozkład aminokwasów i cykl mocznikowy, a także  biosyntezą 

prekursorów makrocząsteczek: synteza lipidów błon komórkowych, biosynteza 

aminokwasów, szlak syntezy kwasów tłuszczowych z acetylo-CoA, glukoneogeneza. 

Poznanie  biochemicznych funkcji poszczególnych składników, m.in. enzymów, 

witamin i innych biologicznie ważnych związków pozwala na docenienie ich roli w 

przemianach metabolicznych w ustroju oraz w żywności podczas pozyskiwania 

surowców oraz wytwarzania i przechowywania żywności.  
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Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

Wykład – prezentacja w programie MS Office Power Point; Ćwiczenia laboratoryjne 

- forma tradycyjna z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego, zajęcia audytoryjne 

 


