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Kierunek  lub kierunki studiów Biologia

Nazwa modułu kształcenia, także

nazwa w języku angielskim

Fizyka i biofizyka

Physics and Biophysics

Język wykładowy polski

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia 

Rok studiów dla kierunku pierwszy

Semestr dla kierunku pierwszy

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe

Łącznie: 5 w tym kontaktowe 3/niekontaktowe 2

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej

Dr Marta Arczewska

Osoby współprowadzące -

Jednostka oferująca moduł Zakład Biofizyki/Katedra Fizyki

Cel modułu Celem modułu jest nabycie wiedzy w zakresie fizyki i biofizyki 

oraz umiejętności jej wykorzystania do ilościowego opisu 

zjawisk występujących w organizmach żywych na różnych 

poziomach ich organizacji. Zapoznanie się z podstawami 

teoretycznymi oraz praktycznymi różnych metod badawczych 

stosowanych w naukach przyrodniczych. Poznanie 

mechanizmów i skutków oddziaływania fizycznych i 

biofizycznych czynników środowiskowych na organizmy żywe.

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów.

Kinematyka i dynamika punktu materialnego. Mechanika bryły 

sztywnej, ruch obrotowy. Elementy biomechaniki układu ruchu

w 

organizmie żywym. Mechanika ciał stałych, cieczy i gazów. 

Hydrostatyka i hydrodynamika cieczy doskonałej i lepkiej. 

Elementy biofizyki krążenia. Ruch drgający i falowy. Akustyka. 

Elementy termodynamiki procesów zachodzących w układach 

biologicznych. Elektryczne i magnetyczne własności materii. 

Optyka geometryczna i falowa, podstawy mikroskopii 

optycznej. Dualizm falowo-korpuskularny promieniowania 

elektromagnetycznego. Biofizyka narządu widzenia. Energetyka

procesu widzenia. Podstawy spektroskopii molekularnej: 



elektronowej spektroskopii absorpcyjnej oraz fluorescencyjnej 

(Diagram Jabłońskiego). Modele błon biologicznych -fizyczne 

metody badań. Elementy fizyki jądrowej. Detekcja 

promieniowania jonizującego. Efekty wywoływane przez 

promieniowanie jonizujące w materiale biologicznym. 

Podstawy dozymetrii i elementy radiobiologii.

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe

Literatura obowiązkowa:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki 1-5, PWN, 

Warszawa 2003.

2. S. Przestalski, Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki, 

Wrocław, 2001

3. Biofizyka pod red F. Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa, 2002

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne

Wykłady prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod 

multimedialnych oraz tradycyjnych technik werbalnych. 

Konsultacje zarówno regularne, jak też organizowane w 

indywidualnych przypadkach, ćwiczenia audytoryjne, 

wykonywanie doświadczeń, dyskusja i interpretacja wyników 

oraz indywidualne sprawozdania studenckie z wykonanych 

ćwiczeń laboratoryjnych, kolokwia wstępne oraz egzamin 

pisemny.


