
Ćwiczenia 15 godzin (5×3 h lekcyjne)  

1. Lepkość cieczy. Lepkość roztworów. Siła tarcia wewnętrznego, współczynnik lepkości. Lepkość 
względna, lepkość właściwa, graniczna liczba lepkościowa. Wpływ temperatury na lepkość. Prze-
pływ cieczy lepkiej w rurach; prawo Hagena-Poiseuille’a. Lepkość roztworów, lepkość krwi. Me-
tody pomiaru lepkości (metoda Stokesa, metoda wiskozymetryczna). Wyznaczanie rozmiarów czą-
steczek metodą wiskozymetryczną.  

2. Napięcie powierzchniowe. Napięcie powierzchniowe Energia powierzchniowa. Ciśnienie pod po-
wierzchnią cieczy, prawo Laplace’a. Siły spójności i przylegania, tworzenie się menisków. Sub-
stancje powierzchniowo czynne. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego metodą stalagmome-
tryczną, wzniesienia włoskowatego i metodą pęcherzykową. Substancje powierzchniowo czynne 
(surfaktanty). 

3. Dyfuzja. Opis zjawiska dyfuzji: prawo dyfuzji Ficka, współczynnik dyfuzji (wzór Einsteina-Sto-
kesa  i równanie Einsteina Smoluchowskiego ), gradient stężenia. Dyfuzja przez błonę, przepusz-
czalność błony. Błona przepuszczalna i półprzepuszczalna. Wyznaczanie współczynnika dyfuzji i 
przepuszczalności błony. Dyfuzja w organizmach żywych, transport gazów w układzie oddecho-
wym. Koloidy. 

4. Absorpcjometria. Zjawiska zachodzące przy przechodzeniu światła przez roztwory: odbicie, zała-
manie, rozproszenie, pochłanianie. Mechanizm absorpcji światła przez atomy i cząsteczki: po-
ziomy energetyczne atomów i cząsteczek; schemat Jabłońskiego. Fluorescencja i fosforescencja. 
Widmo absorpcyjne. Prawo Lamberta-Beera i ograniczenia jego stosowalności. Przepuszczalność 
i absorpcja – definicje, zależność tych wielkości od stężenia. Budowa i zasada działania absorpcjo-
metru. Wyznaczanie stężenia roztworu przy pomocy absorpcjometru.  

5. Potencjał czynnościowy. Budowa neuronu, budowa i funkcje. Potencjał spoczynkowy. Transport 
bierny i aktywny jonów przez błonę komórkową. Potencjał czynnościowy. Okres refrakcji bez-
względnej i względnej. Próg pobudliwości neuronu. Zjawisko akomodacji. Zasada „wszystko albo 
nic”. Bodziec progowy, zależność jego natężenia od czasu trwania. Wyznaczanie reobazy i chro-
naksji. Model błony komórkowej wg Hodgina-Huxleya. Zasada „wszystko albo nic”, połączenia 
synaptyczne, pobudzenie i hamowanie w synapsach. 

 
Seminaria 6 godzin (3×2 h lekcyjne) 
1. Fluorescencja. Wzbudzenie atomów i molekuł, schemat Jabłońskiego, przejścia energetyczne, 

widmo absorpcyjne i emisyjne, fluorescencja, autofluorescencja, fosforescencja, wzbudzenie dwu-
fotonowe, rezonansowe przekazywanie energii. Metody znakowania fluorescencyjnego. Metody 
ilościowego pomiaru fluorescencji, wygaszanie fluorescencji, czas życia fluorescencji, opóźnienie 
emisji fluorescencyjnej, Właściwości wybranych białek stosowanych jako markery fluorescen-
cyjne.  

2. Promieniowanie niejonizujące. Promieniowanie podczerwone, widzialne i ultrafioletowe – 
widmo. Prawo Stefana-Boltzmana, Prawo Wiena. Przenikliwość promieniowania podczerwonego, 
klasyfikacja, efekt termiczny, wpływ promieniowania podczerwonego na organizm człowieka. Pro-
mieniowanie widzialne – percepcja, widzenie barwne. Przenikliwość promieniowania widzialnego, 
Widmo światła słonecznego. Promieniowanie ultrafioletowe – klasyfikacja, przenikliwośc. Wpływ 
ultrafioletu na obiekty biologiczne. Widmo absorbcji promieniowania ultrafioletowego dla białek 
i DNA. Fotouczulacze – mechanizm działania. 

3. Lasery. Zjawiska emisji spontanicznej i wymuszonej. Schemat emisji spontanicznej i wymuszonej. 
Schemat poziomów energetycznych jonów chromu w krysztale rubinu. Procesy pompowania i in-
wersji obsadzeń. Budowa i zasada działania lasera rubinowego. Właściwości promieniowania lase-
rowego. Rodzaje laserów stosowanych w mikroskopii konfokalnej. Zjawiska absorpcji, transmisji, 



odbicia i rozproszenia promieniowania laserowego. Widma absorpcyjne podstawowych składni-
ków tkanek. Wpływ promieniowania laserowego na tkanki i komórki (zależność od czasu trwania 
emisji, długości fali i gęstości mocy użytego promieniowania oraz od rodzaju tkanki, efekty foto-
chemiczne, efekty fototermiczne i fotojonizacyjne. 
 

 
Wykłady 19 godzin (8×2 +3 h lekcyjne) 
1. Fizyka w biotechnologii. (3 h) Podstawowe pojęcia i wielkości fizyczne, system miar; opis ilo-

ściowy i jakościowy zjawisk fizycznych; podstawowe metody matematyczne stosowane do opisu 
zjawisk fizycznych; kinematyka i dynamika ruchu prostoliniowego i po okręgu punktu material-
nego i bryły; pole elektrostatyczne: właściwości, siły, natężenie pola, potencjał elektryczny, praca 
w polu elektrycznym; pole magnetyczne: opis matematyczny, indukcja magnetyczna, strumień ma-
gnetyczny, siły Lorentza, cząsteczka naładowana w polu magnetycznym, rezonans magnetyczny. 

2. Termodynamika I. (2 h) Termodynamika układu izolowanego i zamkniętego. Układy termodyna-
miczne; termodynamiczne funkcje stanu: energia wewnętrzna, entalpia, energia swobodna, entalpia 
swobodna; prawa termodynamiki, prawo Hessa; procesy quasistatyczne; potencjał chemiczny, po-
tencjał elektrochemiczny; procesy endotermiczne, egzotermiczne, egzoergiczne oraz endoergiczne. 

3. Termodynamika II (2 h). Termodynamika układu otwartego, termodynamika nierównowagowa. 
Układ otwarty w stanie stacjonarnym, szybkość tworzenia entropii, źródło entropii stan stacjo-
narny; transport energii, ładunku, materii i pędu - termodyfuzja, dyfuzja, osmoza, ultrafiltracja, 
ogniwo elektrochemiczne, potencjał dyfuzyjny. 

4. Potencjał błonowy, potencjał czynnościowy. (2×2 h) Równowaga Donnana; wzór Goldmana; 
rodzaje kanałów jonowych, transport aktywny (1 i 2 rodzaju) , transport ułatwiony; Przepuszczal-
ność błony komórkowej dla jonów potasu, sodu, wapnia i chloru. Energetyka transportu przez 
błonę. Model Hodgkina-Huxleya, Potencjał czynnościowy komórki nerwowej i mięśniowej (mię-
śnia szkieletowego i mięśnia sercowego).  

5. Promieniowanie jonizujące I. (2 h) Zjawisko promieniotwórczości; właściwości promieniowania 
jonizującego; opis ilościowy zjawiska rozpadu promieniotwórczego; zjawiska stochastyczne; me-
tody pomiaru promieniowania jonizującego; zjawiska odpowiedzialne za osłabianie promieniowa-
nia jonizującego; metody otrzymywania materiałów promieniotwórczych; techniki badawcze wy-
korzystujące rozpad promieniotwórczy (Radio-Recepto-Assay, Radio-Immuno-Assay) 

6. Promieniowanie jonizujące II. (2 h) Elementy wiedzy o skutkach biologicznych promieniowania 
jonizującego i ochronie radiologicznej; Dawka pochłonięta, dawka ekspozycyjna, dawka równo-
ważna, dawka efektywna; Radiowrażliwość komórek, czynniki modyfikujące; efekt somatyczny, 
efekt somatyczno-stochastyczny oraz efekt genetyczny promieniowania jonizującego. Metody po-
miarowe stosowane w ochronie radiologicznej; źródła promieniowania jonizującego, promieniowa-
nie tła. 

7. Biofizyka wybranych narządów i układów biologicznych I (2×2 h).  
 Mięsień: modele reologiczne mięśnia, mięsień niepobudzony w warunkach izotonicznych i izo-

metrycznych, molekularny mechanizm skurczu mięśnia, siła mięśnia, prędkość skurczu mięśnia, 
praca i moc mięśnia, energetyka skurczu mięśnia. 

 Układ oddechowy: wymiana gazowa, ciśnienia parcjalne, praca układu oddechowego, napięcie 
powierzchniowe, rola surfaktantów, wpływ ciśnienia na organizm człowieka. 

 Układ krążenia: prawa przepływu, ciśnienie krwi, praca serca, rola układy bodźco-przewodzą-
cego, opór naczyniowy, fala tętna, właściwości lepko-sprężyste naczyń krwionośnych, lepkość 
krwi, zjawisko Fahraeusa-Lindquista.  

 


