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Osoba prowadząca 

zajęcia 
Miejsce zajęć 

Data, godzina 

i czas trwania 

zajęć 

Opis zajęć 

dr Jacek 

Francikowski 

ul. Bankowa 9  

sala 320 

20 marca 2018  

10:00-13:00 

proste eksperymenty w celu zbadania 

parametrów fizjologicznych bezkręgowców 

- pomiar konsumpcji tlenu 

dr Teresa Nowak 
ul. Jagiellońska 28 
sala A-139 

21 marca 2018r. 
09:30-13:00. 

1. cechy morfologiczne najczęściej 

wykorzystywane w identyfikacji różnych 
taksonów roślin;  

2. cechy "dobre" taksonomicznie w 

rozpoznawaniu przedstawicieli rodzin 

botanicznych najliczniej 

reprezentowanych we florze Polski 

mgr Krzysztof Sitko 
ul. Jagiellońska 28 

sala A-241 

21 marca 2018r. 

13:00-14:00. 

pomiar intensywności fotosyntezy, 

transpiracji, przewodnictwa szparkowego 

oraz fluorescencji chlorofilu 

dr Renata Kurtyka 
ul. Jagiellońska 28 

sala A-241 

21 marca 2018r. 

14:00-15:30. 

1. rozdział barwników fotosyntetycznych 

metodą chromatografii;  

2. właściwości fizykochemiczne 

barwników fotosyntetycznych; 

3. właściwości antocyjanów;  
4. pomiar intensywności oddychania 

metodą miareczkowania 

dr Barbara 
Wójcikowska 

ul. Jagiellońska 28 
sala B210 

22 marca 2018 
8:30-14:30 

1. izolacja DNA 

2. reakcja PCR 

dr Justyna Guzy-

Wróbelska 

ul. Jagiellońska 28 

sala: C-45 

23 marca 2018 

8:30-13:30 

1. elektroforeza DNA 

2. reakcja restrykcji z użyciem enzymów 

restrykcyjnych 

dr Maja 

Orzechowska 

ul. Jagiellońska 28 

sala C-332 

23 marca2018. 

14:00-16:00 
budowa anatomiczna organów roślinnych 

dr Mariusz 

Kanturski 

dr Małgorzata 
Kalandyk-

Kołodziejczyk 

ul. Bankowa 9, 

sala 215 

26 marca 2018.  

11:00-13:00 

spotkanie z owadami 

1. zapoznanie z budową morfologiczną 
owadów- obserwacja makro- i 

mikroskopowa 

2. przekształcenia skrzydeł i odnóży 

owadów  

3. oznaczanie wybranych gatunków 

owadów 

4. badania morfologiczne owadów z 

użyciem mikroskopii skaningowej 

(SEM) 

dr Izabela Greń 
ul. Jagiellońska 28 

sala C-154 

27 marca2018 

10:00-15:00 

zajęcia z zakresu biochemii:  

1. przelicza stężenia molowe i procentowe 

oraz zatęża i rozcieńcza roztwory;  
2. stosuje podstawowe techniki 

separacyjne, np.: filtracja, 

chromatografia, wirowanie;  

3. wykrywa cukry proste i złożone, białka 

oraz lipidy (np. z użyciem odczynnika 
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Fehlinga, płynu Lugola, reakcji 

biuretowej);  
4. oznacza stężenie roztworu poprzez 

miareczkowanie 

dr Małgorzata 

Kalandyk-

Kołodziejczyk 

ul. Bankowa 9,  

sala 215 

16 kwietnia 2018 

11:00-12:30 

przegląd wybranych rzędów owadów ze 

szczególnym uwzględnieniem cech 

charakterystycznych dla przedstawicieli 

konkretnych rzędów 

mgr Natalia Kaszyca 
ul. Bankowa 9,  

sala 215 

16 kwietnia 2018 

12:30-13:00 
zajęcia praktyczne- sekcja karaczana 

Koordynator zajęć dr Renata Kurtyka (Katedra Fizjologii Roślin ) 


