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Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: j. polski  

Założenia i cele przedmiotu 
Dostarczenie wiedzy o budowie i fizjologii organizmów bezjądrowych (bakterie, archeony) oraz 
umiejętności wstępnej diagnostyki określonych mikroorganizmów na podstawie ich fizjologii. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin 
a) Wykłady - liczba godzin 15 

b) Ćwiczenia -  liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne Wykład, dyskusja, praca własna studentów w laboratorium, prace projektowe, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Wykłady: 
Moduł 1: Budowa komórek prokariotycznych, genom archeonów i bakterii oraz  jego replikacja, substancje 
zapasowe produkowane przez komórki bakteryjne, budowa chemiczna otoczek, ruch komórek, taksje 
komórkowe, tworzenie spor i form spoczynkowych bakterii. 
Moduł 2. Wzrost bakterii w hodowlach stacjonarnych; wymagania pokarmowe bakterii. Wpływ czynników 
fizycznych i chemicznych na wzrost bakterii. Krzywe wzrostu bakterii w oparciu o liczebność żywych 
komórek, krzywa wzrostu w oparciu o wzrost gęstości optycznej hodowli. Fazy wzrostu bakterii: lag faza, 
log faza, faza równowagi, faza zamierania. Wyznaczanie parametrów kinetycznych wzrostu: czas 
generacji, czas podwojenia biomasy, specyficzna szybkość wzrostu, diauksja, krzywa wzrostu Haldena. 
Wzrost bakterii w hodowlach ciągłych. Hodowle wielogatunkowe w postaci błony biologicznej (biofilm) w 
celu opisania możliwości ich zastosowania do oczyszczania ścieków różnych gałęzi przemysłu.  
Ćwiczenia: 
Moduł 1. Produkty metabolizmu bakterii: Wykrywanie wybranych produktów metabolizmu bakterii 
powstających w wyniku hydrolizy, fermentacji, oddychania beztlenowego oraz przemian wybranych 
związków azotu.  
Moduł 2. Krzywe wzrostu Escherichia coli Pseudomonas sp. w hodowlach stacjonarnych: Krzywe 
wzrostu konstruowane w oparciu od liczebności komórek bakterii oraz przyrostu gęstości optycznej 
bakterii. Krzywe wzrostu bakterii w zależności od substratu energetycznego. Wyliczanie parametrów 
kinetycznych: czasu generacji, czasu podwojenia biomasy, specyficznej szybkości wzrostu. Hodowle 
ciągłe osadu czynnego oraz bakterii denitryfikacyjnych. Hodowla bakterii denitryfikacyjnych w 
beztlenowym złożu zatopionym (ang. packed bed reactor). Określanie parametrów kinetycznych: czasu 
zatrzymania ścieków, redukcji azotanów, liczebności bakterii w odcieku pohodowlanym, zmiany pH w 
hodowli. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

 

Założenia wstępne 
Student ma wiedzę z zakresu reakcji chemicznych z udziałem  węglowodanów. Posiada umiejętności 
klasyfikacji i identyfikacji podstawowych gatunków mikroorganizmów  

Efekty kształcenia 

01 - ma wiedzę o hodowlach stacjonarnych jednogatunkowych, fazach rozwoju hodowli, pozyskiwaniu 
danych kinetycznych rozwoju hodowli  

02 - posiada wiedzę jakie parametry kinetyczne świadczą o optymalizacji hodowli bakterii zarówno w 
warunkach stacjonarnych jak i ciągłych  

03 - potrafi prowadzić hodowlę stacjonarną, kontrolować zmiany liczebności bakterii i analizować 
uzyskane wyniki w celu wyznaczenia parametrów kinetyki wzrostu 

04 - zakłada doświadczenia służące wykryciu różnych produktów metabolizmu bakteryjnego  
05 - analizuje uzyskane wyniki doświadczeń i podejmuje próbę identyfikacji badanych szczepów  
06 - student potrafi pracować w zespole 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia 
01, 02, 03, 05 – egzamin 
01, 04, 05 – kolokwium 
04, 05, 06 – ocena projektu zespołowego 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia  

Praca egzaminacyjna, zaliczeniowa, projekt zespołowy 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 kolokwium -  40%; projekt – 10%; egzamin 50% 

Miejsce realizacji zajęć
 

Sala dydaktyczna, laboratorium,  

Literatura podstawowa i uzupełniająca 
Wykłady i ćwiczenia autorskie 
„Biologia molekularna bakterii” pod red Jadwigi Baj, PWN 
„Życie bakterii” W.J.H Kunicki-Goldfinger, PWN 
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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 Student posiada wiedzę na temat stacjonarnych i ciągłych hodowli jednogatunkowych K_W01, K_W04, K_W05 

02/W Student posiada wiedzę jakie parametry kinetyczne świadczą o optymalizacji hodowli 
bakterii 

K_W03, K_W05 

03/U Student potrafi  prowadzić hodowlę stacjonarną, kontrolować zmiany liczebności 
bakterii i analizować uzyskane wyniki w celu wyznaczenia parametrów kinetyki wzrostu 

K_U04, K_U05 

04/U Student  zakłada doświadczenia służące wykryciu różnych produktów metabolizmu 
bakteryjnego 

K_U06, K_K03 

05/U Student analizuje uzyskane wyniki doświadczeń i podejmuje próbę identyfikacji 
badanych szczepów 

K_K03, K_U06 

06/K Student potrafi pracować w grupie K_K06, K_K03 

 

 

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: 

2 

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

1 


