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SYLABUS       

 

rok akademicki  rozpoczynający cykl kształcenia 2021-2027 

Nazwa 

modułu/przedmiotu : 

Biochemia, biofizyka, chemia, genetyka  

(BBCG 1) – BIOFIZYKA 
Kod modułu LK.3.011 

Wydział: Wydział Lekarski UM 

Kierunek studiów: Lekarski 

Specjalności:  

Poziom studiów:    jednolite magisterskie X  szkoła doktorska  

Forma  studiów: stacjonarne X    niestacjonarne X   

Rok studiów: 
 I  X II   III   IV   V   VI 

   

Semestr 

studiów:   

 1X  

 

Typ modułu/ przedmiotu: obowiązkowy X      

Język wykładowy: polski X       

Forma realizacji Godziny  

Wykład (W), E-Wykład (e-W) 11 

Seminarium (S); E-Seminarium (e-S) 15 

Ćwiczenia (C) 30 

Zajęcia praktyczne (ZP)  

Praktyki zawodowe (PZ)  

Inne  

RAZEM 56 

Forma nakładu pracy studenta 

 (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie 

sprawdzenie, itp.) 

Obciążenie studenta (h) 

1. Godziny kontaktowe 56 

2. Czas pracy własnej studenta 

w tym: 

 Czas pracy własnej studenta 

w tym: 

1 - przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 

 i opracowanie wnyków pomiarów.   

2-  przygotowanie do zajęć seminaryjnych. 

3- przygotowanie do zaliczenia materiału 

wykładowego, 

34 

 

 

 

15 

 

8 

11 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 90 

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 3 

Cele kształcenia: 

W wyniku realizacji zajęć z biofizyki student powinien: 

- poznać  i zrozumieć podstawy  zjawisk fizycznych zachodzących w organizmie człowieka.   

-   znać naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego, 

- - umieć ocenić i wytłumaczyć konsekwencje jakie ponosi człowiek w wyniku działania na jego organizm 
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czynników fizycznych takich jak temperatura, pole elektromagnetyczne, prąd elektryczny, promieniowanie 

jonizujące, 

- znać fizyczne podstawy radioterapii i nieinwazyjnych metod diagnostycznych, 

- obsługiwać proste przyrządy pomiarowe, ocenić dokładność wykonanych pomiarów oraz samodzielnie 

przeprowadzać pomiary wielkości fizycznych. 

 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych 

efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć. 

 

Numer 

efektu 

uczenia się 

 

Student, który zaliczy moduł ( przedmiot) wie/umie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych 

efektów uczenia 

się: 

Forma 

realizacji zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

 B.W5. 
prawa fizyczne opisujące przepływ cieczy oraz czynniki 

wpływające na opór naczyniowy przepływu krwi;  

SSQ, MCQ, 

Realizacja 

zleconego zadania 

W, C 

 B.W6. 
naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego oraz 

jego oddziaływanie z materią; 

SSQ, MCQ, 

Realizacja 

zleconego zadania 

W, C 

 B.W7. 
fizykochemiczne i molekularne podstawy działania narządów 

zmysłów; 

SSQ, MCQ, 

Realizacja 

zleconego zadania 

W, S, C 

 B.W8. fizyczne podstawy nieinwazyjnych metod obrazowania; SSQ, MCQ W 

 B.W9. 
fizyczne podstawy wybranych technik terapeutycznych, w tym 

ultradźwięków i naświetlań; 

SSQ, MCQ, 

Realizacja 

zleconego zadania 

W, C 

B.U1. 

wykorzystywać znajomość praw fizyki do wyjaśnienia 

wpływu czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, 

przyspieszenie, ciśnienie, pole elektromagnetyczne i 

promieniowanie jonizujące, na organizm i jego elementy;  

SSQ, MCQ, 

Realizacja 

zleconego zadania 

W, S, C 

 B.U2. 
oceniać szkodliwość dawki promieniowania jonizującego i 

stosować się do zasad ochrony radiologicznej; 
SSQ, MCQ S 

 B.U9. 
obsługiwać proste przyrządy pomiarowe oraz oceniać 

dokładność wykonywanych pomiarów; 

SSQ, Realizacja 

zleconego zadania 
S, C 

K.08. 
jest gotów do formowania wniosków z własnych pomiarów 

lub obserwacji  
obserwacja S, C 

Zajęcia z przedmiotu (wykłady, ćwiczenia, seminaria) mogą być realizowane w trybie e-learningu w ilości i formie 

zgodnej z obowiązującymi przepisami w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 
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PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

w zakresie wiedzy: Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);  

Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; 

test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test 

uzupełniania odpowiedzi) 

w zakresie umiejętności: Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/; Mini-

CEX (mini – clinical examination) ; Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: 

Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena ( w tym portfolio) 

 

Treść zajęć: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć /zgodną z zamierzonymi efektami uczenia się ) 

 

Wykłady: 

 

1-2. Wiadomości wstępne. Biofizyka zmysłu wzroku. Układ optyczny oka. Akomodacja i refrakcja oka. Wady 

refrakcji oka. Dobór soczewki korekcyjnej. Zdolność rozdzielcza oka. Adaptacja do zmiennych warunków 

oświetlenia. Widzenie barwne. Widzenie przestrzenne.  

3. Biofizyka zmysłu słuchu. Tor informacyjny zmysłu słuchu. Cechy fizyczne dźwięku. Funkcje biofizyczne ucha 

zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego. Metody badania słuchu: subiektywne i obiektywne.  

4.  Fizyka płynów, lepkość cieczy, prawa przepływu cieczy, przepływ laminarny i burzliwy, siły oporu  w ruchu 

cieczy. Właściwości fizyczne krwi. Fizyczne podstawy funkcjonowania układu krążenia. Opór naczyniowy. Wpływ 

temperatury na lepkość płynów biologicznych i opór naczyniowy przepływu.  

5. Wielkości charakteryzujące pole elektromagnetyczne. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm żywy. 

Diatermia. 

6. Wpływ stałego i zmiennego prądu elektrycznego na organizm żywy i jego zastosowanie w medycynie.  

Porażenie prądem elektrycznym. 

7.  Naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią 

i jego wpływ na organizm żywy. Podstawy dozymetrii 

8. Fizyczne podstawy wykorzystania izotopów promieniotwórczych w medycynie.  

9. Fizyczne podstawy wykorzystania fal ultradźwiękowych w diagnostyce i terapii.  

10. Fizyczne podstawy diagnostyki CT i  NMR. 

11. Fale elektromagnetyczne. Oddziaływanie promieniowania optycznego na organizm człowieka .Lasery w 

medycynie. 

12. Podsumowanie nabytej wiedzy  - test. 

 

Seminaria: 

1. Seminarium I- 3h. 

Układ SI, jednostki podstawowe i pochodne, definicje i przeliczanie jednostek. Podstawy oceny niepewności 

pomiarowych: źródła niepewności, metody ich obliczania, niepewność pomiaru bezpośredniego i złożonego, 

niepewność standardowa typu A i B, niepewność względna, cyfry znaczące . 

2.Seminarium II – 3 h.  

Podstawy optyki geometrycznej – prawo załamania i odbicia, równanie soczewki i wzór soczewkowy, konstrukcja 

obrazów w soczewce cienkiej.  

3. Seminarium III – 3 h.  

Wpływ przyspieszeń na organizm człowieka ( przeciążenia podłużne, poprzeczne, niedociążenie i nieważkość). 

Ciśnienie i jego wpływ na organizm człowieka - hiperbaria i hipobaria. Choroba wysokogórska i kesonowa . Wpływ 

temperatury na organizm człowieka i jego elementy, mechanizmy transportu ciepła, współczynnik Van’t Hoffa i jego 

wpływ na procesy zachodzące w organizmach żywych.  

4. Seminarium IV – 3 h.  

Obliczanie rozpływu prądu przez ciało człowieka ocena wartości bezpiecznych i granicznych . Obliczanie wielkości 

charakteryzujących pole elektromagnetyczne.  
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5. Struktura materii (budowa atomu, poziomy energetyczne). Rozpady promieniotwórcze (rozpad α, β, γ; prawo 

rozpadu, czas połowicznego zaniku, aktywność promieniotwórcza). Prawo osłabiania. Obliczanie liniowego i 

masowego współczynnika osłabiania. Wielkości stosowane w ochronie radiologicznej. Przeliczanie dawek: 

ekspozycyjnej, pochłoniętej, mocy dawki, równoważnika dawki, efektywnego równoważnika dawki . Współczynniki 

wagowe promieniowania i tkanek, dawka letalna i graniczna. Ochrona radiologiczna (tereny kontrolowane i 

nadzorowane, osłony przed promieniowaniem). Promieniowanie jonizujące w terapii medycznej (leczenie izotopowe, 

akceleratory medyczne ).  

Omówienie regulaminu ćwiczeń laboratoryjnych. 

 

Ćwiczenia: 

1.  Skiaskopia. Pomiar czasu bezwładności oka. Obserwacja obrazów i wad odwzorowań w modelu oka. 

2. Audiometria – wyznaczanie progu słyszalności ucha ludzkiego na drodze przewodnictwa powietrznego i 

kostnego.  

3. Pomiar bardzo małych obiektów (krwinki, włókna nerwowe) (<1 mm) mikroskopem optycznym z 

wykorzystaniem zjawiska immersji. 

4. Biofizyka układu krążenia. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy. Pomiar ciśnienia skurczowego  

i rozkurczowego za pomocą sfigmomanometru. 

5. Diagnostyka ultradźwiękowa. 

Podstawy fizyczne diagnostyki ultradźwiękowej. 

Rozchodzenie się ultradźwięków w ciałach sprężystych. 

6. Zastosowanie promieniowania jonizującego w medycynie. 

Lokalizacja izotopu promieniotwórczego w fantomie. 

Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania. 

7. Fizyczne podstawy diatermii. 

Badanie właściwości promieniowania mikrofalowego. 

Diatermia mikrofalowa. 

8. Pomiary mostkowe: 

- pomiar przewodnictwa właściwego elektrolitu,  

- wyznaczanie modułu impedancji, 

- wyznaczanie składu ciała człowieka za pomocą mostka bioimpedancji. 

      9. Pomiary oscyloskopowe. Pomiar i analiza zapisu EKG. 

     10. Podsumowanie nabytych umiejętności.  

Literatura podstawowa: 

1.  Biofizyka - podręcznik dla studentów pod redakcją F. Jaroszyka, PZWL, 2020. 

2. Skrypt  do  ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki pod red. G. Olchowik i E. Tarnowskiej- Sokołow.  2021. – 

strona internetowa Katedry i Zakładu Biofizyki UM w Lublinie 

Literatura uzupełniająca: 

1.   Fizyka dla szkól wyższych.  openstax.pl T. 1, 2 – 2017,  T3. 2018,   

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…) 

1.  Sale laboratoryjne wyposażone w odpowiednie zestawy pomiarowe do ćwiczeń z biofizyki. 

2. Kalkulatory i komputery w salach ćwiczeń do przeprowadzania obliczeń. 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 

Do uzyskania zaliczenia z oceną konieczne jest spełnienie trzech warunków: 

1. Zaliczenie3 testów  z zajęć seminaryjnych każdy na min 1, 80 pkt.  (mak.  do zdobycia  za każdy tekst 3.00 pkt.) 

Zaliczenie studenci piszą po drugim, trzecim i czwartym seminarium. Do rozwiązania trzy zadania każde za 

1,00pkt. Za aktywną postawę na zajęciach seminaryjnych  student może otrzymać dodatkowo (0- 2.00) pkt. 

Łącznie do zdobycia -11 pkt.  

2. Praktyczne wykonanie 9- ciu ćwiczeń laboratoryjnych  i zaliczenie teorii przewidzianej do każdego ćwiczenia 

zgodnie ze wskazówkami zawartymi w  skryptach  do  ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki  wraz ze wzorami 

opracowań – strona internetowa Katedry i Zakładu Biofizyki UM w Lublinie.  

Pojedyncze ćwiczenie zaliczone jest wówczas, gdy student uzyska zaliczenie ze wstępnego  przygotowania do 

ćwiczenia  min. 1,20 pkt. ( max. 2,00 pkt),  poprawnie wykona pomiary, obliczenia i oszacuje niepewności 

pomiarowe i wyciągnie wnioski z wykonanych pomiarów i obserwacji oraz odda opracowanie ćwiczenia wraz z 

wnioskami wyciągniętymi z wykonanych pomiarów i obserwacji na podstawie uzyskanych wyników. 
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Sprawdzian z  przygotowania do ćwiczenia i nabytych umiejętności do każdego z 9 ćwiczeń, składa się z 4 pytań 

na które student generuje krótkie odpowiedzi (SSQ). Student może uzyskać 0 –0,5  punktów za każde pytanie. W 

sumie 2pkt. za sprawdzian. Warunkiem zaliczenia testu SSQ jest uzyskanie min. 1,20 pkt. Za poprawnie 

wykonane i oddane opracowanie wyników przeprowadzonych pomiarów w ciągu tygodnia student otrzymuje 1 

pkt. Po dwóch tygodniach 0,5 pkt, w  późniejszym terminie – 0 pkt.  

Dodatkowo, w trakcie całego cyklu zajęć laboratoryjnych  student może otrzymać 0 – 2 pkt za postawę 

(sumienność, zaangażowanie w przeprowadzaniu pomiarów, terminowość wykonywania ćwiczeń i opracowań 

wyników pomiarów). Łącznie do zdobycia 29 pkt.  

3. Zaliczenie teoretyczne testu końcowego obejmującego materiał wykładowy i seminaryjny.  Test końcowy składa 

się z 60 pytań jednokrotnego wyboru. W każdym pytaniu  zawarte będą  cztery możliwe odpowiedzi. Test jest 

zaliczony jeżeli student uzyska 36 pkt.  

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez studenta w trakcie cyklu kształcenia wynosi 100 

pkt.  

Ocena końcowa  zależy od ilości punktów zdobytych w cyklu kształcenia: 

 

Ocena 
Wartość 

cyfrowa 

Procent wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych wymaganych do uzyskania 

danej oceny* 

bardzo dobry 5,0 powyżej 90 

dobry plus 4,5 powyżej 83-90 

Dobry 4,0 powyżej 75-83 

dostateczny plus 3,5 powyżej 67-75 

Dostateczny 3,0 60-67 

niedostateczny 2,0 poniżej 60  

  

II termin zaliczenia z oceną po spełnieniu warunków wymienionych w punktach 1-3.  

 

 

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email) 

Katedra i Zakład Biofizyki UM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4; telefon 81 4486330,   

grazyna.olchowik@umlub.pl 

 

Nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus  

 

1. Prof. dr hab. Grażyna Olchowik 

 

Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia 

 

1. Wykłady - Prof. dr hab. n. med. Grażyna Olchowik (10h), dr. Jan Warchoł (1h) 

2. Seminaria – nauczyciele akademiccy Katedry i Zakładu Biofizyki wg aktualnego planu zajęć  

dr. hab. Justyna Widomska prof. UM, dr Małgorzata Gospodarek, dr Jan Warchoł,  

mgr Angelika Barzycka, mgr Monika Styła, mgr Anna Tetych 

3. Ćwiczenia laboratoryjne  – nauczyciele akademiccy Katedry i Zakładu Biofizyki wg aktualnego planu zajęć  

Prof. dr hab. Grażyna Olchowik, dr. hab. Justyna Widomska prof. UM, 

  dr Małgorzata Gospodarek, dr Jan Warchoł, mgr Angelika Barzycka,  mgr Anna Tetych 

 

Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia                                             Podpis Dziekana 

 

mailto:grazyna.olchowik@umlub.pl
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      Prof. dr hab. n. med. Grażyna Olchowik,     …………...……………….. 

             

 

 

 

Data sporządzenia sylabusa: 18.02.2021. 

 


