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1. Zajęcia rozpoczynają się i kończą punktualnie w godzinach podanych przez Dziekanat. Przed 
wejściem na salę odzież zewnętrzną należy zostawić w szatni i włożyć czysty fartuch lekarski. 

2. W ciągu całego okresu zajęć Studenci zajmują stałe miejsca numerowane kolejno według listy.  
3. Po zakończeniu ćwiczeń szkło i przybory używane przez grupę sprawdza starosta lub osoba 

przez niego wyznaczona. 
4. Uszkodzone lub zniszczone preparaty, szkło i inne przybory muszą być odkupione  

i zwrócone do Zakładu przed zakończeniem roku zajęć - w przeciwnym przypadku 
student/grupa nie uzyska wpisu zaliczenia do indeksu elektronicznego. Cena jednego preparatu 
mikroskopowego wynosi 50 – 150 zł w zależności od jego rodzaju. W razie braku odpowiednich 
preparatów w sprzedaży możliwe jest - po uzgodnieniu w Zakładzie - odkupienie innych 
materiałów. 

5. Studenci prowadzą ołówkiem zeszyt ćwiczeniowy gładki, formatu A5, 32-kartkowy, którego 
pierwsza strona służy jako książeczka zaliczeniowa. Studenci zobowiązani są do 
sukcesywnego zamieszczania w zeszycie ćwiczeniowym planu bieżącego ćwiczenia. 

6. Nagrywanie wykładów, prelekcji oraz kserowanie materiałów ćwiczeniowych jest 
niedozwolone (naruszenie praw autorskich).  

7. Studenci powinni zapoznać się z tematyką kolejnego ćwiczenia – ogłoszoną w gablocie 
Zakładu i w internecie na stronie Uniwersytetu Medycznego (www.umed.lodz.pl > Studenci > 
Materiały dydaktyczne > Biologia i Parazytologia Lekarska) – przed rozpoczęciem zajęć 
oraz opanować zalecony materiał, sprawdzany w trakcie bieżących ćwiczeń (forma pisemna). 

8. Nieobecność na prelekcji jest równoznaczna z niezaliczeniem ćwiczenia. Student jest 
zobowiązany usprawiedliwić nieobecność na zajęciach dydaktycznych  przedstawiając 
odpowiednio zaświadczenie lekarskie lub inne pisemne usprawiedliwienie (por. Regulamin 
Studiów § 10) 

9. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego przedmiotu jest aktywny udział  
we wszystkich zajęciach przewidzianych planem studiów (wykłady i ćwiczenia) oraz co 
najmniej dostateczna znajomość materiału, tj. uzyskanie 60% punktów ze wszystkich 
możliwych do osiągnięcia. Nieuzyskanie tej liczby punktów uniemożliwia zaliczenie zajęć. Nie 
przewiduje się żadnych dodatkowych terminów dla osób, które nie spełniły tego kryterium.  

10. Podczas testowego zaliczenia końcowego Studenci muszą wykazać się opanowaniem 
materiału z wykładów i ćwiczeń oraz wskazanego piśmiennictwa, uzyskując minimum 60% 
punktów. W ocenie końcowej z przedmiotu będzie uwzględniona także liczba punktów 
uzyskanych podczas zajęć praktycznych, ale tylko w pierwszym terminie zaliczenia. 

11. Zgodnie z Regulaminem Studiów Studentowi przysługuje prawo trzykrotnego przystępowania 
do zaliczenia końcowego. 

1. Niezgłoszenie się w ustalonym terminie na zaliczenie końcowe jest równoznaczne z utratą  
terminu. W uzasadnionych przypadkach losowych Student może ubiegać się  
o wyznaczenie nowego terminu (por. Regulamin Studiów § 24).  

12. Na terenie Zakładu należy utrzymywać porządek i czystość oraz zachować ciszę, palenie 
tytoniu jest zabronione. Przebywanie Słuchaczy poza częścią dydaktyczną Zakładu wymaga 
zezwolenia. 

13. Wątpliwości nasuwające się w toku zajęć rozstrzyga asystent prowadzący ćwiczenia, opiekun 
dydaktyczny przedmiotu (dr Barbara Modrzewska), a w razie potrzeby kierownik przedmiotu  
(dr hab., prof. UM Joanna Błaszkowska) lub kierownik Katedry Biologii i Parazytologii Lekarskiej 
(prof. Piotr Kurnatowski). 

14. Studenci zapoznają się z przedstawionym regulaminem i potwierdzają to podpisem. 



„Biologia z parazytologią” – I rok Oddziału Zdrowia Publicznego 

 

Ćwiczenie nr 1 

Temat: Poziomy organizacji materii - struktury nieożywione 

 

1. Zasady techniki mikroskopowania - obserwacja pyłku Lilium sp. 

 a. okiem nieuzbrojonym - pokaz z opisem 

 b. pod powiększeniem 10× - pokaz z opisem 

 c. pod powiększeniem 100× - pokaz z opisem 

 d. pod powiększeniem 400/600× - rys. 

2.  Kryształy NaCl – prep. mikr., pow. 100× - rys. 

3.   Kryształy leków 

 a. kryształy penicyliny - prep. mikr. bezp., pow. 100× - pokaz 

b. kryształy innych leków - zdjęcia - pokaz 

4. Kryształy ciekłe - ciekłokrystaliczna termografia kontaktowa 

a. ocena ciepłoty ciała  termometrem paskowym - pokaz 

b. mapa rozkładu temperatury twarzy - demonstracja przeźroczy  

5. Liść tytoniu zakażony wirusem mozaiki tytoniowej (Nicotiana virus)  

i liść zdrowy (kontrola) - prep. mikr., pow. 10× - pokaz 

6. Włókna DNA otrzymane z komórek grasicy cielęcej 

 a. prep. makr. - pokaz 

 b. prep. mikr., pow. 100× - pokaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Biologia z parazytologią” – I rok Oddziału Zdrowia Publicznego 

 

Ćwiczenie nr 2 

Temat: Poziomy organizacji biologicznej. Organizm jako układ regulacji 

 

  1. Układ regulacji stabilnej 

a. testy wysiłkowe 

         - próba Ruffiera - protokół doświadczenia   

         - próba Mastera - protokół doświadczenia 

b. właściwości buforowe surowicy krwi - protokół doświadczenia 

2. Układ regulacji niestabilnej 

a. komórka Traubego - doświadczenie - pokaz z opisem 

b. Fucus sp. (morszczyn) - prep. makr. - pokaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały obowiązujące do przygotowania: 

Wykład 



„Biologia z parazytologią” – I rok Oddziału Zdrowia Publicznego 

 

Ćwiczenie nr 3 

Temat: Poziomy organizacji biologicznej: poziom subkomórkowy  - chromosomy; 

podział komórki 

 

1. Chromosomy olbrzymie w śliniankach larwy muchy owocowej (Drosophila sp.) - prep. 

mikr. utrw. alkoholem metylowym, niebarw., pow. 400× - rys. 

2. Chromosomy olbrzymie larwy ochotki (Chironomus sp.) - prep. mikr. utrw., pow. 400× 

- pokaz 

3. Chromosomy z komórek szpiku kostnego myszy (Mus sp.) - prep. mikr. barw. Giemsą, 

pow. 1000× - pokaz  

4. Chromosomy człowieka (Homo sapiens L.) z hodowli limfocytów - prep. mikr. barw. 

Giemsą, pow. 1000× - pokaz 

5. Mitoza i mejoza 

a. Allium sp. - różne fazy mitozy w komórkach stożka wzrostu korzenia - prep. mikr. 

utrw., pow. 1000× - rys. 

b. Lilium sp. - komórki macierzyste pyłku w I podziale mejotycznym - prep. mikr. utrw,. 

pow. 1000× - rys. 

c. Lilium sp. - komórki macierzyste pyłku w II podziale mejotycznym - prep. mikr. 

utrw., pow. 1000× - rys. 

6. Komórki nowotworowe NK/Ly (Mus sp.) - nieprawidłowe stadia podziałów 

komórkowych - prep. mikr. barw. met. May-Grünwald-Giemsy-Romanowsky, pow. 

1000× - pokaz 

7. Plemniki buhaja (Bos sp.) - prep. mikr. barw. Giemsą, pow. 400× - rys.   

8. Samodzielne przygotowanie materiałów na ćwiczenie 4 

    - posiew prób wody wodociągowej na podłoże bakteriologiczne 

                

 

 

 

 

Materiały  obowiązujące do przygotowania: 

1. Wykład 

2. „Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy” red. G. Drewa i T. Ferenc, Elsevier Urban 

& Partner, Wrocław 2003 

„Biologia z parazytologią” – I rok Oddziału Zdrowia Publicznego 

 

Ćwiczenie nr 4 

Temat: Poziomy organizacji biologicznej: Procaryota 

 

1. Ocena mikrobiologiczna wody wodociągowej - opis i liczenie wyrosłych na pożywce 

kolonii mikroorganizmów  

2. Bacillus subtilis - Laseczka sienna 

a. hodowla na pożywce sianowej - prep. bezp., pow. 400× - rys. 

3. Eschericha coli - Pałeczka okrężnicy 

a. prep. mikr. utrw., barw. met. Grama, pow. 1000× - rys. 

4. Rhizobium sp. 

a. formy glebowe - prep. mikr. utrw., barw. met. Grama, pow. 1000× -  rys. 

b. formy bakteroidów - prep. mikr. utrw., barw. błękitem metylenowym, pow. 1000× - 

rys. 

c. formy bakteroidów w komórkach brodawki korzenia łubinu - Lupinus sp. - prep. 

mikr., barw., pow. 1000× - rys.  

5. Streptomyces sp. 

a. prep. mikr. utrw., barw. błękitem metylenowym, pow. 400× - rys.  

6. Lactobacillus acidophilus  

a. liofilizowane bakterie – pokaz 

b. prep. bezp. z zawiesiny Lakcidu, pow. 400× - pokaz 

7. Wybrane gatunki sinic - próbki wody ze stawu 

a. Anabaena sp. - prep. bezp.,  pow. 400× - rys. 

b. Microcystis sp. - prep. bezp., pow. 400× - rys.  

 

 

 

 

 

Materiały obowiązujące do przygotowania: 

1. Wykład 

2. Literatura uzupełniająca: „Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie” Paul 

Singleton, PWN, Warszawa 2000 - rozdział „Człowiek przeciwko bakteriom” 



„Biologia z parazytologią” – I rok Oddziału Zdrowia Publicznego 

 

Ćwiczenie nr 5 

Temat: Poziomy organizacji biologicznej:  Eucaryota - grzyby 

 
1. Saccharomyces cerevisiae Meyen ex EC Hansen, 1883 

a. hodowla na agarze Sabourauda - opis wzrostu 

b. hodowla na bulionie Sabourauda - prep. mikr. bezp., pow. 400× - rys. 

c. komórki pączkujące - prep. mikr.,  pow. 1000× - rys. 

d. worki - prep. mikr. utrw., barw. zielenią malachitową i safraniną, pow. 1000× - rys. 

2. Candida albicans (Robin, 1853) Berkhout, 1923 

 a. hodowla na agarze Sabourauda - opis wzrostu 

 b. mikrohodowla utrw., barw. Giemsą, pow.  400× - rys. 

3. Geotrichum candidum Link 

a. mikrohodowla utrw. etanolem, barw. Giemsą, pow.400× - rys. 

4.  Rhizopus nigricans Ehrenberg, 1818  

a. hodowla na podłożu stałym  i  płynnym  Sabourauda - opis wzrostu 

b. mikrohodowla  utrw., barw. fuksyną, pow.400× - rys. 

5.  Mucor racemosus Fresenius, 1850 

   a. hodowla na podłożu stałym i  płynnym  Sabourauda - opis wzrostu 

b. mikrohodowla  utrw., barw. fuksyną, pow.400× - rys. 

6. Phytophtora infestans (Montagne) de Bary  

a. zarażony ziemniak - prep. makr. utrw. - pokaz z opisem  

b. zarażony liść - prep. makr. utrw. - pokaz z opisem 

7. Aspergillus niger  

a. hodowla na agarze Sabourauda - opis wzrostu 

b. mikrohodowla utrw., barw. fuksyną, pow. 100× - rys. 

c. klejstotecja - prep. mikr., pow. 400× -  pokaz  

8. Secale cornutum - Sporysz 

a. prep. makr. - pokaz 

9. Agaricus campestris - Pieczarka polna 

a. podstawki z zarodnikami - prep. bezp. z blaszki owocnika, pow. 400× - rys.  

Materiały obowiązujące do przygotowania: 

1. Wykład 

2. „Mikologia medyczna”  red. A. Kurnatowska, P. Kurnatowski, PROMEDI, Łódź 2006 - 

dane dotyczące gatunków wymienionych w programie ćwiczenia 

3. ”Botanika”  A. Szweykowska, J. Szweykowski, t. 1-2, PWN, Warszawa 2004 - dane 

dotyczące Phytophtora infestans, Agaricus campestris 

„Biologia z parazytologią” – I rok Oddziału Zdrowia Publicznego 

 

Ćwiczenie nr 6 

Temat: Poziomy organizacji biologicznej: Eucaryota - komórka roślinna 

 
1. Quercus suber L., 1753 - Dąb korkowy 

a. korek - prep. mikr. bezp., pow. 10× - rys. 

2. Allium cepa L., 1753 - Cebula zwyczajna 

a. plazmoliza i deplazmoliza - prep. bezp. mikr. z łuski, pow. 400× - protokół 

doświadczenia, rys. 

3. Elodea canadensis Michaux, 1803 - Moczarka kanadyjska  

a. ruch cytoplazmy - prep. mikr. bezp. z liścia - pow. 400× - pokaz 

4. Urtica dioica L., 1753 - Pokrzywa dwupienna 

a. włoski parzące - prep. mikr. bezp., pow. 100× - rys. 

5. Ligustrum vulgare L., 1753 - Ligustr pospolity 

a. wakuola z antocyjanem – prep. mikr. bezp. z owocu, pow. 100× - rys. 

6.  Capsicum sp. L., 1753 - papryka  

a. chromoplasty w komórkach miękiszu - prep. mikr. bezp. z owocu, pow. 100 x – rys. 

7. Samodzielne przygotowanie materiałów na ćwiczenie 7 

- posiew treści jamy ustnej na podłoże Simica – wykonanie i opis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały obowiązujące do przygotowania: 

1. Wykład 

2. Literatura uzupełniająca: ”Botanika”  A. Szweykowska, J. Szweykowski, t. 1-2, 

Warszawa 2004 - dane dotyczące budowy i metamorfozy liścia, rodzaje włosków, 

budowa i rodzaje owoców 



„Biologia z parazytologią” – I rok Oddziału Zdrowia Publicznego 

 

Ćwiczenie nr 7 

Temat: Poziomy organizacji biologicznej: Eucaryota - komórka zwierzęca 

 
1. Różnorodność morfologiczna i funkcjonalna organizmów jednokomórkowych 

a. Paramecium sp. - pantofelek 

- hodowla sianowa  - prep. mikr. bezp., pow. 400× - rys. 

b. Entamoeba gingivalis - Pełzak dziąsłowy 

- trofozoit - prep. mikr. bezp., pow. 400× - rys. 

c. Trichomonas tenax - Rzęsistek policzkowy 

- trofozoit - prep. mikr. bezp., pow. 400× - rys. 

d. ocena posiewu treści jamy ustnej na podłożu Simica wykonanego na poprzednim 

ćwiczeniu - prep. mikr. bezp., pow. 400× - pokaz 

e. pierwotniaki wolnożyjące – próbki wody ze zbiorników wodnych (staw, zalew) - 

prep. mikr. bezp., pow. 400× - pokaz 

    f. Ciliata - różne gatunki - prep. mikr. utrw., pow. 400× - pokaz 

2. Fagocytoza 

a. Lumbricus sp. - dżdżownica - komórki fagocytarne - prep. mikr., pow. 1000× - rys. 

b. Mus sp. - mysz - fagocytoza bakterii - prep. mikr., pow. 1000× - rys. 

3. Zróżnicowanie morfologiczne erytrocytów na przykładzie wybranych kręgowców 

a. Cyprinus sp.- karp - rozmaz krwi - prep. mikr., pow. 400× - rys. 

b. Gallus sp. - kur  - rozmaz krwi - prep. mikr., pow. 400× - rys. 

c. Camelus sp. - wielbłąd - rozmaz krwi - prep. mikr., pow. 400× - pokaz 

d. Cercopithecus sp. - koczkodan - rozmaz krwi - prep. mikr., pow. 400× - rys. 

e. Homo sapiens - człowiek  - rozmaz krwi - prep. mikr., pow. 400× - rys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały obowiązujące do przygotowania: 

Wykład 

„Biologia z parazytologią” – I rok Oddziału Zdrowia Publicznego 

 

Ćwiczenie nr 8 

Temat: Poziomy organizacji biologicznej: Protozoa – pierwotniaki 

 

1. Trichomonas vaginalis Donné, 1837 - Rzęsistek pochwowy 

a. trofozoit - prep. mikr. utrw., pow. 400× -  rys. 

2. Giardia intestinalis- Lamblia jelitowa 

a. cysta - prep. mikr. utrw., barw. met. trójchromatyczną, pow. 1000× - rys.  

b. trofozoit - prep. mikr. utrw., barw. met. trójchromatyczną, pow. 1000× - rys. 

3. Entamoeba histolytica Schaudin, 1903 - Pełzak czerwonki 

a. cysta - prep. mikr. utrw. barw. met. trójchromatyczną, pow. 1000× - rys.  

b. trofozoit - prep. mikr. utrw., barw. met. trójchromatyczną, pow. 1000× - rys. 

4. Naegleria fowlerii Carter, 1970 

a. trofozoit - prep. mikr. utrw., barw. met. trójchromatyczną, pow. 1000× - rys. 

5. Plasmodium vivax Grassi et Feletti, 1890 - Zarodziec ruchliwy 

a. postacie rozwojowe; rozmaz krwi - prep. mikr. utrw., barw. Giemsą, pow. 1000× -  

rys.  

6. Toxoplasma gondii Nicolle et Manceux, 1908 

a. trofozoity w wysięku otrzewnowym myszy białej - prep. mikr. utrw., metanolem 

barw. Giemsą, pow. 1000× - rys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały obowiązujące do przygotowania: 

1. Wykład 

2. „Zarys Parazytologii Lekarskiej” red. R. Kadłubowski, PZWL, Warszawa 1999 

- rozdział „Protozoologia lekarska” – dane ogólne; gatunki wymienione w programie   

ćwiczenia  

- rozdział „Pasożytnictwo i jego znaczenie patogeniczne u człowieka” 



„Biologia z parazytologią” – I rok Oddziału Zdrowia Publicznego 

 

Ćwiczenie nr 9 

Temat: Poziomy organizacji biologicznej: Platyhelminthes - płazińce  

i Nemathelminthes - obleńce 

 

1. Fasciola hepatica Linnaeus, 1758 - Motylica wątrobowa 

a. jajo -  prep. mikr. utrw., pow. 400× - rys. 

b. metacerkaria - prep. mikr. utrw., pow. 400× - rys. 

c. osobnik dojrzały - prep. mikr. utrw., barwiony karminem ałunowym, pow. 25× - rys. 

d. Galba truncatula Linnaeus - Błotniarka moczarowa - prep. makr. - pokaz  

2. Diphyllobothrium latum Linneus,1758 - Bruzdogłowiec szeroki 

a. jajo  -  prep. mikr. utrw. w 70% etanolu, niebarwiony, pow. 400× - rys. 

b. skoleks - przezrocze - pokaz 

c. proglotyd  - prep. mikr. utrw. w płynie Bouina, pow.25× - rys. 

d. strobila - prep. makr. utrw. 4% formaliną - rys. 

3. Taenia saginata (Goeze, 1782) Weinland, 1858 - Tasiemiec nieuzbrojony 

a. jajo - prep. mikr. utrw., niebarwiony, pow. 400× - rys. 

b. proglotyd -  prep. mikr. utrw., niebarw. karminem ałunowym, pow. 25× - rys. 

c. strobila - prep. makr. - pokaz 

4. Taenia solium Linnaeus, 1758 - Tasiemiec uzbrojony 

a. jajo - prep. mikr. utrw., niebarw., pow. 400× - rys. 

b. skoleks - preparat, pow. 25×- rys. 

c. proglotyd - prep. mikr. utrw., barwiony karminem ałunowym, pow. 25× - rys. 

5. Enterobius vermicularis (Linnaeus, 1758) Leach, 1853 - Owsik ludzki 

a. jajo - prep.mikr., utrw., niebarw., pow. 400× - rys.  

b. osobnik dojrzały  (♀)  - prep. mikr., utrw., niebarw., pow. 25× - pokaz 

6. Ascaris lumbricoides hominis Linnaeus, 1758 - Glista ludzka 

a. jaja nieinwazyjne i inwazyjne - prep. mikr. bezp. z zawiesiny jaj w 4% formalinie, 

pow. 400× - rys. trzech postaci rozwojowych zarodka 

b. larwa w płucu świnki morskiej - prep. mikr. utrw. metodą PAS, pow. 400× - rys 

c. osobnik dojrzały; przekrój poprzeczny -  prep. mikr. utrw. metodą PAS, pow. 400× - 

rys. 

d. osobnik dojrzały (♀, ♂)  - prep. makr. - pokaz  

 

Materiały obowiązujące do przygotowania: 

1. Wykład 

2. „Zarys Parazytologii Lekarskiej” red. R. Kadłubowski, PZWL, Warszawa 1999 – 

gatunki wymienione w programie ćwiczenia 

„Biologia z parazytologią” – I rok Oddziału Zdrowia Publicznego 

 

Ćwiczenie nr 10 

Temat: Poziomy organizacji biologicznej: Arthropoda - stawonogi 

 

1. Argas reflexus Fabricius,1794 - Obrzeżek gołębi 

a. postać dojrzała - prep. mikr. utrw., pow. 25× - rys. 

2. Ixodes ricinus Linnaeus,1758 - Kleszcz pastwiskowy 

a. postać dojrzała - prep. mikr. utrw., pow. 25× - rys. 

b. postać dojrzała nassana - prep. makr. utrw. - pokaz 

c. nasiona Ricinus communis - prep. makr. – pokaz 

3.  Pediculus humanus Linnaeus,1758 - Wesz ludzka  

a. jajo - prep. mikr. utrw., pow. 100× - rys.  

b. imago - prep. mikr. utrw., pow. 25× - pokaz 

4. Anopheles maculipennis Meigen,1818 - Komar widliszek  

a. larwa - prep. mikr. utrw., pow. 25× - pokaz  

b. imago - prep. mikr. utrw., pow. 25× - pokaz 

c. aparat gębowy imago - prep. mikr. utrw., pow. 50x - rys. 

5. Culex pipiens Linnaeus,1758 - Komar kłujący  

a. larwa - prep. mikr. utrw., pow. 25× - pokaz  

b. imago - prep. mikr. utrw., pow. 25× - pokaz 

c. aparat gębowy imago - prep. mikr. utrw., pow. 50x - rys. 

6. Musca domestica Linnaeus, 1976 - Mucha domowa 

a. jajo - prep. mikr. utrw., pow. 25× - rys. 

b. poczwarka - prep. makr. - pokaz  

c. imago - prep. mikr. utrw., pow. 25× - pokaz 

7. Sarcophaga haemorrhoidalis Fallén, 1817 - Ścierwica 

a. imago - prep. makr. - pokaz 

8.  Lucilia sericata Meigen,1826 - Mucha zielona  

a. imago - prep. makr. - pokaz 

9. Pulex irritans Linnaeus,1758 - Pchła ludzka 

a. imago - prep. mikr., pow. 25× - pokaz 

 

 

Materiały obowiązujące do przygotowania: 

1. Wykład 

2. „Zarys Parazytologii Lekarskiej” red. R. Kadłubowski, PZWL, Warszawa 1999 – 

gatunki wymienione w programie ćwiczenia 


