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Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z ogólnymi, wspólnymi 

dla wszystkich organizmów zasadami przekazywania informacji 
genetycznej (genetyka klasyczna) i zastosowanie tych zasad w 

hodowli roślin zielarskich. 

Wymagania wstępne i dodatkowe W celu uzyskania pełnych efektów kształcenia dodatkowo 
wymagana jest wiedza w zakresie: biologii kwitnienia i sposobów 

reprodukcji roślin wyższych, podziałów komórkowych, podstaw 
statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Treści wykładów: podstawy genetyki klasycznej i uniwersalne 

prawa dziedziczenia, modele dziedziczenia cech jakościowych i 
ilościowych, genetyczne podstawy hodowli roślin, 

konwencjonalne metody doskonalenia genetycznych właściwości 

roślin zielarskich 
Program ćwiczeń audytoryjnych: przekazywanie genów w 

populacjach: gametogeneza i sposoby reprodukcji roślin 
wyższych, przekazywanie genów w organizmie i podziały 

komórkowe, dziedziczenie wg typu Pisum i Zea, kodominacja, 

krzyżowanie testowe, analiza genetyczna cech ilościowych 
Program ćwiczeń laboratoryjnych: ustalanie frekwencji 

genotypów i fenotypów w potomstwach mieszańcowych oraz 
modelu dziedziczenia cech 
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