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Katedra Fizjologii Roślin 

Cel modułu 

 

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami stosowanymi w 

fizjologii roślin oraz procesami zachodzącymi na poziomie komórki i 

całego organizmu roślin oraz wyjaśnieniem, jakie istnieją między 

nimi zależności i uwarunkowania z uwzględnieniem czynników 

endogennych i środowiskowych wpływających na zmienność tych 

procesów. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 

opis ok. 100 słów. 

Treści kształcenia obejmują podstawową wiedzę z zakresu 

wybranych zagadnień z fizjologii roślin. Poruszane zagadnienia będą 

dotyczyły procesów pobierania, transportu i wydalania wody przez 

rośliny, asymilacji CO2, oddychania, mineralnego odżywiania oraz 

wzrostu i rozwoju. Powyższe zagadnienia zostaną omówione w 

kontekście wpływu czynników środowiskowych na wymienione 

procesy życiowe z uwzględnieniem aspektu zmian w wysokości i 

jakości plonu, jak również podstawowe informacje odnośnie wpływu 

warunków przechowywania na jakość materiału biologicznego.  
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Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

 

Wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne z 

wykorzystaniem: świeżego materiału roślinnego i sprzętu 

laboratoryjnego oraz różnych, niezbędnych odczynników 

chemicznych, prezentacja i interpretacja wyników przeprowadzonych 

ćwiczeń, dyskusja. sprawdziany indywidualne oraz w grupie 2 – 3 

osobowej. 

 

 


