
Informacja dla studentów drugiego roku kierunku lekarskiego WL UMP o zajęciach 
z Biofizyki w roku akademickim 2019/20 
Studenci 2. roku kierunku lekarskiego WL UMP realizują zajęcia z Biofizyki w Katedrze Biofizyki wg podanego 
niżej harmonogramu. 

Szczegółowa organizacja zajęć z Biofizyki dla 2. rok kierunku lekarskiego r.a. 2019/20: 

WYKŁADY 

Dzień tygodnia Daty w których odbywają się wy-
kłady Godzina Sala 

Środa 13 lis 19; 20 lis 19; 27 lis 19; 
4 gru 19 13:15-14:45 Sala Różyckiego 

Collegium Anatomicum ul. Święcickiego 6 
    

SEMINARIA 

Grupa Dni tygodnia  Daty 
Godziny, w których 
odbywają się zaję-

cia seminaryjne 
Nr Sali 

Jednostka przeprowadzająca 
zajęcia 

1 2 3 4 5 6 
Grupa 1 Poniedziałek  30.03.2020 17:45-19:15 Zamówić Zakład Biofizyki 
Grupa 2 Poniedziałek  30.03.2020 17:45-19:15 Zamówić Zakład Biofizyki 
Grupa 3 Poniedziałek  30.03.2020 16:00-17:30 Zamówić Zakład Biofizyki 
Grupa 4 Poniedziałek  30.03.2020 16:00-17:30 Zamówić Zakład Biofizyki 
Grupa 5 Poniedziałek  25.05.2020 17:45-19:15 Zamówić Zakład Biofizyki 
Grupa 6 Poniedziałek  25.05.2020 17:45-19:15 Zamówić Zakład Biofizyki 
Grupa 7 Poniedziałek  25.05.2020 16:00-17:30 Zamówić Zakład Biofizyki 
Grupa 8 Poniedziałek  25.05.2020 16:00-17:30 Zamówić Zakład Biofizyki 
Grupa 9 Poniedziałek  1.04.2020 11:15-12:45 Zamówić Zakład Biofizyki 

Grupa 10 Środa  1.04.2020 11:15-12:45 Zamówić Zakład Biofizyki 
Grupa 11 Środa  27.05.2020 11:15-12:45 Zamówić Zakład Biofizyki 
Grupa 12 Środa  27.05.2020 11:15-12:45 Zamówić Zakład Biofizyki 
Grupa 13 Środa  1.04.2020 16:00-17:30 Zamówić Zakład Biofizyki 
Grupa 14 Środa  27.05.2020 16:00-17:30 Zamówić Zakład Biofizyki 
Grupa 15 Środa  27.05.2020 16:00-17:30 Zamówić Zakład Biofizyki 

ĆWICZENIA 

Grupa Pod-
grupy Dni tygodnia Daty 

Godziny, w których 
odbywają się ćwi-

czenia 
Nazwa, nr sali Jednostka przeprowadzająca 

zajęcia 

Grupa 1  Poniedziałek 
24.02., 02.03., 09.03., 
16.03., 23.03, 
06.04.2020 

17:45-19:15 125, 126, 141, 
142/3 

Zakład Biofizyki 

Grupa 2  Poniedziałek 
24.02., 02.03., 09.03., 
16.03., 23.03, 
06.04.2020 

17:45-19:15 125, 126, 141, 
142/3 

Zakład Biofizyki 

Grupa 3  Poniedziałek 
24.02., 02.03., 09.03., 
16.03., 23.03, 
06.04.2020 

16:00-17:30 
125, 126, 141, 
142/3 Zakład Biofizyki 

Grupa 4  Poniedziałek 
24.02., 02.03., 09.03., 
16.03., 23.03, 
06.04.2020 

16:00-17:30 
125, 126, 141, 
142/3 Zakład Biofizyki 

Grupa 5  Poniedziałek 
20.04., 27.04., 4.05., 
11.05., 18.05, 
01.06.2020 

17:45-19:15 125, 126, 141, 
142/3 Zakład Biofizyki 

Grupa 6  Poniedziałek 
20.04., 27.04., 4.05., 
11.05., 18.05, 
01.06.2020 

17:45-19:15 125, 126, 141, 
142/3 Zakład Biofizyki 

Grupa 7  Poniedziałek 
20.04., 27.04., 4.05., 
11.05., 18.05, 
01.06.2020 

16:00-17:30 125, 126, 141, 
142/3 

Zakład Biofizyki 

Grupa 8  Poniedziałek 
20.04., 27.04., 4.05., 
11.05., 18.05, 
01.06.2020 

16:00-17:30 125, 126, 141, 
142/3 

Zakład Biofizyki 

Grupa 9  Środa 
26.02., 04.03., 11.03., 
18.03., 25.03., 
08.04.2020 

11:15-12:45 
125, 126, 141, 
142/3 Zakład Biofizyki 



Grupa 10  Środa 
26.02., 04.03., 11.03., 
18.03., 25.03., 
08.04.2020 

11:15-12:45 
125, 126, 141, 
142/3 Zakład Biofizyki 

Grupa 11  Środa 
22.04., 29.04., 06.05., 
13.05., 20.05., 
03.06.2020 

11:15-12:45 
125, 126, 141, 
142/3 Zakład Biofizyki 

Grupa 12  Środa 
22.04., 29.04., 06.05., 
13.05., 20.05., 
03.06.2020 

11:15-12:45 125, 126, 141, 
142/3 Zakład Biofizyki 

Grupa 13  Środa 
26.02., 04.03., 11.03., 
18.03., 25.03., 
08.04.2020 

16:00-17:30 125, 126, 141, 
142/3 Zakład Biofizyki 

Grupa 14  Środa 
22.04., 29.04., 06.05., 
13.05., 20.05., 
03.06.2020 

16:00-17:30 125, 126, 141, 
142/3 

Zakład Biofizyki 

Grupa 15  Środa 
22.04., 29.04., 06.05., 
13.05., 20.05., 
03.06.2020 

16:00-17:30 125, 126, 141, 
142/3 

Zakład Biofizyki 

Tematy zajęć dla poszczególnych grup dziekańskich. 
Kolejność zajęć dla grup 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 i 14: 
1. Ćwiczenie: Podstawy fizyczne spirometrii i Pomiar parametrów wentylacyjnych płuc na modelu 2 h. 
2. Ćwiczenie: Układ optyczny oka/Skiaskopia 2 h. 
3. Ćwiczenie: Fizyczne podstawy audiometrii 2 h 
4. Ćwiczenie: Lepkość krwi, OB, metoda Stokesa 2 h. 
5. Ćwiczenie: Prawa przepływu 2 h. 
6. Seminarium: Lepkość krwi 2 h. 
7. Zaliczenie 1 h. 

Kolejność zajęć dla grup 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 15: 
1. Ćwiczenie: Układ optyczny oka/Skiaskopia 2 h. 
2. Ćwiczenie: Fizyczne podstawy audiometrii 2 h 
3. Ćwiczenie: Lepkość krwi, OB, metoda Stokesa 2 h. 
4. Ćwiczenie: Prawa przepływu 2 h. 
5. Ćwiczenie: Podstawy fizyczne spirometrii i Pomiar parametrów wentylacyjnych płuc na modelu 2 h. 
6. Seminarium: Lepkość krwi 2 h. 
7. Zaliczenie 1 h. 

Plan każdego ćwiczeń laboratoryjnych: 
1. Studentów obowiązuje znajomość podstaw teoretycznych związanych z danym ćwiczeniem (zagadnienia do 

samodzielnego opracowania podane są w dalszej części informatora). Część wstępna zajęć poświęcona jest 
krótkiej dyskusji na temat zagadnień realizowanych w czasie ćwiczenia. 

2. Wykonanie ćwiczenia laboratoryjnego. 
3. Opracowanie wyników pomiarów i przekazanie raportu prowadzącemu ćwiczenie. Formularze raportów 

należy pobrać ze strony http://biofizyka.ump.edu.pl/nawigacja/1022. Wydrukowane formularze studenci 
przynoszą na zajęcia. 

Plan seminarium: 
1. Studentów obowiązuje znajomość podstaw teoretycznych związanych z seminarium (zagadnienia do samo-

dzielnego opracowania podane są w dalszej części informatora). W czasie zajęć odbywa się dyskusja na te-
mat zagadnień realizowanych w trakcie seminarium oraz analiza odpowiednio dobranych przykładów. 

2. Sprawdzian złożony z 4 pytań, z zagadnień dotyczących seminarium (dwa pytania zamknięte i dwa otwarte) 
odbywa się na końcu zajęć. Zagadnienia zamieszczono w dalszej części informatora. 

Regulamin zajęć i zasady ich zaliczenia podano w dalszej części informatora 
  



Zagadnienia do samodzielnego opracowania na poszczególne zajęcia 
 
Seminarium: 

Lepkość krwi 
Podstawy reologii: ścinanie proste, naprężenie ścinające, prędkość ścinania, ciecze newtonowskie i niene-
wtonowski. 
Reologiczne właściwości krwi: krew jako ośrodek dwufazowy, odkształcanie erytrocytów, agregacja ery-
trocytów, czynniki wpływające na lepkość krwi, zjawisko Fahraeusa-Lindqvista, właściwości pseudopla-
styczne i tiksotrope krwi. Wpływ hematokrytu na lepkość krwi. 
Aparatura wykorzystywana w hemoreologii. 
Kliniczne aspekty hemoreologii: właściwości hemoreologiczne u chorych z chorobami serca, nadciśnie-
niem tętniczym, cukrzycą, niedokrwieniem mózgu, poddawanych zabiegom. Powstawanie blaszek miaż-
dżycowych. 
 
Ćwiczenia: 

Układ optyczny oka 
Modelowanie wad miarowości wzroku. Budowa układu optycznego oka i rozchodzenie się światła: prawo 
załamania światła: załamanie na powierzchni sferycznej. Zasada tworzenia obrazów przez układ optyczny 
oka. Rodzaje obrazów. Równanie soczewkowe. Soczewka, ognisko, ogniskowa, moc optyczna, soczewki 
i układu soczewek. Akomodacja oka: punkt bliski i daleki. Refrakcja. 

Fizyczne podstawy audiometrii 
Audiometria tonalna i próby stroikowe. Fala dźwiękowa. Cechy obiektywne i subiektywne dźwięku: ci-
śnienie akustyczne, natężenie, częstotliwość, widmo, głośność, wysokość i barwa dźwięku. Prawo Webera-
Fechnera. Poziom natężenia dźwięku – skala decybelowa. Ocena głośności dźwięku, poziom głośności 
(fony). Pojęcie krzywych jednakowej głośności – sposób ich wyznaczania. Wyznaczanie progu słyszalności 
metodą audiometrii progowej tonalnej. Opór akustyczny. Budowa i funkcjonowanie układu słuchowego. 
Przewodnictwo powietrzne i przewodnictwo kostne. Wady narządu słuchu i ich korekcje. Metody badań 
ubytku słuchu. 

Lepkość krwi, OB, metoda Stokesa 
Siła tarcia wewnętrznego, lepkość cieczy, współczynnik lepkości. Pomiar lepkości metodą Stokesa. Pomiar 
lepkości metodą wiskozymetryczną – przepływ cieczy lepkiej w naczyniach o przekroju kolistym (prawo 
Hagena-Poiseuille'a). Lepkość roztworów. Lepkość względna, lepkość właściwa, graniczna liczba lepko-
ściowa. Badanie wpływu temperatury na lepkość cieczy. Lepkość krwi. 

Prawa przepływu 
Zastosowanie praw przepływu do analizy wzajemnych zależności pomiędzy parametrami przepływu cie-
czy w kontekście przepływu krwi w naczyniach krwionośnych: badanie zależności pomiędzy różnicą ci-
śnień wywołujących przepływ a wartością strumienia objętości, badanie wpływu lepkości cieczy na rodzaj 
przepływu (przepływ laminarny i przepływ burzliwy – liczba Reynoldsa), czynniki determinujące lepkość 
krwi, badanie zmian wartości ciśnienia statycznego i dynamicznego w zależności od promienia naczynia, 
badanie relacji pomiędzy prędkością przepływu cieczy a promieniem naczynia. 
Przepływ cieczy w naczyniach sprężystych, fala tętna oraz analiza czynników wpływających na prędkość 
jej rozchodzenia się. 

Podstawy fizyczne spirometrii i Pomiar parametrów wentylacyjnych płuc na modelu 
Podstawy fizyczne spirometrii. 
Wymiana gazowa. Drogi oddechowe. Prawo Henry`ego, rozpuszczalność gazów w wodzie. Schemat me-
chanizmu wymiany gazowej. 
Zasada działania spirometru. 
Wprowadzenie podstawowych pojęć w spirometrii: pojemność życiowa (VC), natężona objętość wyde-
chowa pierwszosekundowa (FEV1), stosunek procentowy natężonej objętości wydechowej pierwszose-
kundowej do pojemności życiowej (FEV1/VC), natężona pojemność życiowa (FVC), pojemność wdechowa 
(IC), objętość oddechowa (TV), wydechowa objętość zapasowa (ERV), wdechowa objętość zapasowa 
(IRV). 
Pomiar wydolności płuc za pomocą spirometru. 



Pomiar parametrów wentylacyjnych płuc na modelu. 
Omówienie mechanizmu napełniania i opróżniania płuc. Ciśnienie wewnątrzopłucnowe i śródpęcherzy-
kowe (odpowiednie wykresy). 
Rola właściwości sprężystych tkanki płucnej i napięcia powierzchniowego warstwy powierzchniowej pę-
cherzyków płucnych. Histereza objętościowo- ciśnieniowa. Prawo Laplace’a. Podatność płuc. Praca odde-
chowa. 
Omówienie zmian objętości bańki mydlanej od ciśnienia. 
Pomiar objętości, 푉 powietrza zassanej do baloników modelu płuca, zależnej od wartości podciśnienia, 
푝 wytworzonego w komorze pomiarowej podczas napełniania baloników (wdech) i ich opróżniania (wy-
dech). Wykonanie wykresu zależności 푉 = 푓(푝) a następnie wyznaczenie podatności materiału, z którego 
wykonane są baloniki. Model uwzględnia tylko właściwości sprężyste płuc. 
Dyskusja: od czego może zależeć wartość podatności w przypadku płuc i jakie ma to znaczenie diagno-
styczne. 
 

 

  



REGULAMIN pracowni dydaktycznej i warunki zaliczenia zajęć z Biofizyki 

dla studentów drugiego roku kierunku Lekarskiego 
I. Organizacja zajęć 
1. Na zajęcia dydaktyczne z Biofizyki składają się wykłady (7 godzin), seminaria (2 godziny) oraz ćwiczenia laboratoryjne 
(11 godzin). Zajęcia odbywają się w pierwszym i drugim semestrze zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekanat. 
2. Obecność na zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowa. 
3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności o sposobie odrabiania decyduje Kierownik Katedry Biofizyki. Nieobecność 
należy usprawiedliwić w ciągu 5 dni roboczych po ustaniu jej przyczyny. 
II. Zasady zaliczania przedmiotu 
1. Studenci w trakcie zajęć z Biofizyki wykonują 5 ćwiczeń laboratoryjnych oraz biorą udział w 1 seminarium oraz uczestni-
czą w wykładach. Podczas ćwiczeń i seminarium obowiązuje studentów znajomość podstaw teoretycznych związanych z da-
nymi zajęciami (zagadnienia do samodzielnego opracowania opublikowane są na stronie internetowej Katedry Biofizyki, 
http://biofizyka.ump.edu.pl/lekarski2). 
2. Zaliczenie ćwiczenia odbywa się na podstawie oceny wykonania ćwiczenia i raportu z ćwiczenia (od 0 do 2 punktów). 
3. Seminarium kończy się sprawdzianem, ocenianym w skali od 0 do 2 punktów. Za aktywny udział w seminarium student 
może dodatkowo uzyskać do 2 punktów. 
4. Zajęcia z biofizyki (wykłady, ćwiczenia i seminaria) kończy test zaliczeniowy, którego termin podany jest w harmonogra-
mie zajęć. 
5. Zaliczenie przedmiotu uzyska student/tka, gdy zdobędzie 60% możliwych do uzyskania w trakcie zajęć, w czasie ćwiczeń, 
seminarium oraz z testu zaliczeniowego, punktów. 
6. Zebranie liczby punktów mniejszej niż 60% możliwych do uzyskania, uprawnia do zaliczenia kolokwium z całości mate-
riału objętego ćwiczeniami, seminariami i wykładami. Student ma prawo do jednokrotnego poprawienia tego kolokwium, 
a próg jego zaliczenia wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów. 
7. Terminy zaliczeń poprawkowych zostaną wyznaczane na zasadach opisanych w Regulaminie Studiów. 
III. Zasady organizacyjno-porządkowe 
1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się szkolenie BHP. W trakcie zajęć nie ma specjalnych wymogów 
odnośnie odzieży ochronnej. 
2. Podstawowe materiały dydaktyczne (formularze protokołów, zagadnienia, tablice wzorów, regulamin zajęć) udostęp-
nione są na stronie http://biofizyka.ump.edu.pl/lekarski2 
3. Kolejność ćwiczeń oraz zakres zagadnień, jakie należy przygotować na poszczególne ćwiczenia i seminarium są publiko-
wane na stronie http://biofizyka.ump.edu.pl/lekarski2 
4. Na każdym ćwiczeniu laboratoryjnym obowiązuje znajomość zagadnień zawartych w rozdziale „Uwagi o pomiarach” 
podręcznika „Wybrane ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki” pod red P. Piskunowicza i M.Tuliszki. 
5. Na każde ćwiczenie laboratoryjne należy przynieść zeszyt, linijkę, kalkulator, długopis, ołówek, formularz raportu do 
danego ćwiczenia. 
6. W pracowni dydaktycznej należy przestrzegać zasad współżycia społecznego, w szczególności nie należy bez uzasadnie-
nia chodzić po pracowni, prowadzić głośnych rozmów, porozumiewać się z ćwiczącymi przy innych stołach laboratoryjnych. 
7. Po wejściu do pracowni i zajęciu miejsca przy wyznaczonym ćwiczeniu ćwiczący czekają na uruchomienie ćwiczenia 
przez właściwego nauczyciela. 
8. Studentom nie wolno samodzielnie rozpoczynać ćwiczenia laboratoryjnego, a w szczególności podłączać przyrzą-
dów pomiarowych do źródła prądu. 
9. Studentów ponadto obowiązuje: 

a. przestrzeganie zapisów Regulaminu Studiów, 
b. poszanowanie sprzętu i aparatury pomiarowej, 
c. uporządkowanie stanowiska ćwiczeń po zakończeniu zajęć, 
d. przestrzeganie ogólnie przyjętych form zachowania, 
e. uczciwość i rzetelność w pracy na wszystkich etapach ćwiczenia (nieuczciwość może spowodować wykluczenie ćwi-

czącego z zajęć kontrolowanych), 
f. przestrzeganie wszystkich bieżących zarządzeń Kierownika Katedry i osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, 
g. przechowywanie odzieży wierzchniej w szatni i nie przynoszą jej do sal ćwiczeniowych, 
h. noszenie identyfikatorów z widocznym imieniem i nazwiskiem. 

10. Kierownik Katedry Biofizyki rozstrzyga inne kwestie nieujęte w ww. „Zasadach”. 


