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Efekty kształcenia: 
 
W zakresie wiedzy student: określa podstawowe reakcje związków nieorganicznych i 
organicznych w roztworach wodnych oraz prawa fizyczne wpływające na przepływ cieczy, a także 
czynniki oddziałujące na opór naczyniowy przepływu krwi; wyjaśnia podstawy fizykochemiczne 
działania zmysłów wykorzystujących fizyczne nośniki informacji (fale dźwiękowe i 
elektromagnetyczne); różnicuje budowę aminokwasów, nukleozydów, monosacharydów, kwasów 
karboksylowych i ich pochodnych wchodzących w skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, 
macierzy zewnątrzkomórkowej i płynach ustrojowych, różnicuje witaminy. 
 

 
W zakresie umiejętności student: prognozuje kierunek procesów biochemicznych w 
poszczególnych stanach klinicznych; wykorzystuje znajomość praw fizyki do opisu zagadnień z 
zakresu biologii komórek, tkanek oraz procesów fizjologicznych, w szczególności do wyjaśnienia 
wpływu na organizm ludzki czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, grawitacja, 
ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące. 
 
Cel: 
 

1. Zapoznanie studentów z podstawami fizykochemicznymi działania zmysłów, rodzajami 
enzymów biorących udział w trawieniu, podstawowymi defektami enzymów trawiennych, 
budową chromosomów oraz molekularnym podłożem mutagenezy, rodzajami związków 
chemicznych wchodzących w skład makrocząsteczek obecnych w organizmie człowieka.  

2. Zapoznanie studenta z prawami fizyki stosowanymi do opisu zagadnień z zakresu biologii 
komórek, tkanek oraz procesów fizjologicznych, kierunkami przebiegu procesów 
biochemicznych w poszczególnych stanach klinicznych. 
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Metody oceny: ćwiczenia: zaliczenie; wykład: zaliczenie z oceną; zajęcia bez udziału  
nauczyciela: referat z oceną; minimalny zasób wiedzy do zaliczenia: 50%. 


