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SYLABUS 
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2022/2023 – 2023/2024 

                                                                                                                 (skrajne daty) 
                     Rok akademicki 2023/2024 

 
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

Nazwa przedmiotu Biogeochemia 

Kod przedmiotu*  
Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot 

Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Kierunek studiów Biologia 

Poziom studiów II stopnia 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Rok i semestr/y studiów rok II, semestr 3 

Rodzaj przedmiotu specjalnościowy do wyboru II 

Język wykładowy j. polski 

Koordynator dr inż. Iwona Makuch-Pietraś 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących 

dr inż. Iwona Makuch-Pietraś 

* -opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce 

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS  
 

Semestr 

(nr) 
Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. 

Inne 
(jakie?) 

Liczba pkt. 
ECTS 

3 15   15     2 

 
1.2. Sposób realizacji zajęć   

X zajęcia w formie tradycyjnej  

X zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
 

1.3  Forma zaliczenia przedmiotu (z toku)  
 

Wykład – zaliczenie 

Ćwiczenia – zaliczenie z oceną 

 
2.WYMAGANIA WSTĘPNE  

Zaliczone zajęcia z chemii, budowy i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, toksykologii i 
ekologii. 

 
 



3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 
 

3.1 Cele przedmiotu 
 

C1  
Przekazanie wiedzy o pochodzeniu i najważniejszych właściwościach pierwiastków  
w różnych komponentach środowiska oraz możliwościach migracji pierwiastków 
pomiędzy nimi. 

C2 
Zapoznanie z konsekwencjami niedoborów i nadmiarów pierwiastków w różnych 
ekosystemach. 

 
3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu  

 

EK (efekt 
uczenia się) 

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu  
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 1 

EK_01 
Student wymienia najważniejsze pierwiastki śladowe i ich 
formy oraz opisuje drogę ich migracji w środowisku przy-
rodniczym  

K_W01,  

EK_02 
Student wymienia możliwe skutki niedoboru lub nadmiaru 
pierwiastków śladowych w organizmach żywych 

K_W01, K_W05 

EK_03 
Student ugruntowuje wiedzę na temat podstawowych 
aspektów prawnych oceny zanieczyszczenia środowiska  
i metod oznaczania pierwiastków śladowych 

K_W04 

EK_04 

Student potrafi scharakteryzować problem zawartości 
pierwiastków w środowisku przyrodniczym oraz pierwiast-
ków w organizmach żywych wykorzystując do tego odpo-
wiednie narzędzia i źródła danych 

K_U03 

EK_05 
Student potrafi zinterpretować dane i opracować i informa-
cje dotyczące zawartości pierwiastków w środowisku  
w oparciu o aktualną literaturę polsko- i angielskojęzyczną 

K_U05, K_U07, 

K_K01 

 
3.3 Treści programowe 

A. Problematyka wykładu  
 

Treści merytoryczne 

Podstawowe pojęcia i zagadnienia z biogeochemii  

Potencjalne źródła pierwiastków śladowych w środowisku 

Przemieszczenie się pierwiastków śladowych w cyklu biogeochemicznym w różnych typach 
ekosystemów 

Geochemia krajobrazu 

Efekty niedoboru i nadmiaru oraz migracja pierwiastków  u organizmów żywych 

Metody oznaczania pierwiastków śladowych i ich form oraz ocena stopnia zanieczyszczenia 
komponentów środowiska metalami ciężkimi 

Prawne aspekty oceny toksyczności i zanieczyszczenia metalami ciężkimi  

                                                           
1 W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty 
uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  



B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć 
praktycznych  

 

Treści merytoryczne 

Metody oznaczeń pierwiastków stosowane w monitoringu 

Charakterystyka zawartości i form pierwiastków w poszczególnych komponentach środowiska 

Analiza i interpretacja wyników przedstawiających zawartość pierwiastków w różnych 
komponentach środowiska. Zastosowanie wskaźników biogeochemicznych do oceny 
zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. 

Analiza zanieczyszczeń pierwiastkami w kontekście aktów prawnych 

 
3.4 Metody dydaktyczne  

Wykłady: wykład z prezentacją multimedialną,  
Ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją/ metoda projektów, praca w grupach (rozwiązywanie 
zadań, dyskusja) 
 

4. METODY I KRYTERIA OCENY  
4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 

 

Symbol efektu 
Metody oceny efektów uczenia się 

(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, 
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) 

Forma zajęć 
dydaktycznych  

(w, ćw, …) 

EK_01 - EK_03 Zaliczenie pisemne: test z pytaniami otwartymi W 

EK_04 - EK_05 Sprawozdania, prezentacje ćw 

 
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów uczenia się. 
O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów z ćwiczeń (>50% 
maksymalnej liczby punktów): dst 51-60%, dst plus 61-70%, db 71-80%, db plus 81-90%, bdb 
≥91%. 

 
5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH 

EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe wynikające 
z harmonogramu studiów 

30 

Inne z udziałem nauczyciela akademickiego 
(udział w konsultacjach, egzaminie) 

4 

Godziny niekontaktowe – praca własna 
studenta 
(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie 
referatu itp.) 

16 

SUMA GODZIN 50 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 2 

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy 
studenta. 



6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU 
 

wymiar godzinowy - 

zasady i formy odbywania 
praktyk  

- 

 
7. LITERATURA  
 

Literatura podstawowa: 
Alloway B. J.: Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. 

Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. 

Migaszewski Z. A., Gałuszka A.: Podstawy geochemii środowiska. 

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007. 

Perelman A. I.: Geochemia krajobrazu. PWN Warszawa 1971.  

Pokojska U., Bednarek R.: Geochemia krajobrazu. Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2012. 

Literatura uzupełniająca: 
Van Loon G. W., Duffy S. J.: Chemia środowiska. Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2008.  

Manahan S. E.: Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i 
biochemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 
Czasopisma naukowe 
Makuch-Pietraś I. Wójcikowska-Kapusta A. 2021: Differences in the 
content of Zn fractions in the profiles of soils from allotment and 
domestic gardens in south-eastern Poland. Land, 10(9): 886. 
Makuch-Pietraś I. Wójcikowska-Kapusta A. 2021: Forms of copper in the 
aspect of anthropogenic changes in the profiles of horticultural soils in the 
cities of south-eastern Poland. Applied Sciences, 11: 918.  

 
 
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej 
 



SYLLABUS 

REGARDING THE QUALIFICATION CYCLE 2022/2023 - 2023/2024 
Academic year 2023/2024 

 
1. BASIC INFORMATION ABOUT THE SUBJECT 

Course/Module title Biogeochemistry 
Course/Module code *  

Faculty (name of the unit 
offering the field of 
study) 

College of Natural Sciences 

Name of the unit 
running the course 

Institute of Agricultural Sciences, Environment Management and 
Protection 

Field of study Biology 

Qualification level  II degree 

Profile general academic 

Study mode stationary 

Year and semester of 
studies 

year IInd, sem. 3rd 

Course type specialized course 

Language of instruction English 

Coordinator dr inż. Iwona Makuch-Pietraś 

Course instructor dr inż. Iwona Makuch-Pietraś 

* - optional, as agreed in the Unit 

 
1.1. Learning format – number of hours and ECTS credits  
 
Semester 

(n0.) 
Lectures Classes Colloquia 

Lab 

classes  
Seminars 

Practical 
classes 

Internships Others 
ECTS 

credits 

3rd 15   15     2 

 
1.2. Course delivery methods 
- conducted in a traditional way 
- classes carried out with the use of distance learning methods and techniques 
 
1.2. Course/Module assessment  

LECTURES – PASS WITHOUT A GRADE 
LAB CLASSES - PASS WITH A GRADE 
 

2. PREREQUISITES  
COMPLETED CLASSES IN CHEMISTRY, CONSTRUCTION AND FUNCTIONING OF THE NATURAL ENVIRONMENT, 

TOXICOLOGY AND ECOLOGY 

3. OBJECTIVES, LEARNING OUTCOMES, COURSE CONTENT, AND INSTRUCTIONAL METHODS 
 
3.1. Course/Module objectives 
 

O1 
Transfer of knowledge about the origin and the most important properties of 
elements in various components of the environment and the possibilities of 



migration of elements between them. 

O2 
Familiarization with the consequences of deficiencies and excesses of elements in 
various ecosystems. 

 
3.2. Course/Module Learning Outcomes   

 

Learning 
Outcome 

The description of the learning outcome  
defined for the course/module 

Relation to the 
degree 

program 
outcomes 

LO_01 
The student lists the most important trace elements 
and their forms and describes the path of their 
migration in the natural environment, 

K_W01 
 

LO_02 
The student lists the possible effects of a deficiency 
or excess of trace elements in living organisms, 

K_W01, K_W05 
 

LO_03 
The student consolidates knowledge about the basic 
legal aspects of environmental pollution assessment 
and methods of determining trace elements, 

K_W04 
 

LO_04 

The student can characterize the problem of the 
content of elements in the natural environment and 
elements in living organisms using the appropriate 
tools and data sources,  

K_U03 
 

LO_05 

The student can interpret data and develop 
information on the content of elements in the 
environment based on current Polish and English 
literature 

K_U05 , K_U07 
K_K01 

 
3.3 Course content   

A. Issues of lectures 
 

Content outline 

Basic concepts and issues in biogeochemistry 

Potential sources of trace elements in the environment 

Movement of trace elements in the biogeochemical cycle in different types of 
ecosystems 

Landscape geochemistry 

Effects of deficiency and excess and migration of elements in living organisms 

Methods for the determination of trace elements and their forms and assessment of the 
degree of contamination of environmental components with heavy metals 

Legal aspects of the assessment of toxicity and contamination with heavy metals 

 
B. Issues of laboratories 

Content outline 

Element determination methods used in monitoring 

Characteristics of the content and forms of elements in individual components of the 

environment 

Analysis and interpretation of the results showing the content of elements in various 



components of the environment. The use of biogeochemical indicators to assess the pollution 

of the natural environment. 

Analysis of contamination with elements in the context of legal acts 

 
3.4. Methods of Instruction 
 
Lecture: lectures with a multimedia presentation 

Classes: analysis of texts with discussion/project method, group work (solving tasks, discussion) 

  
4. Assessment techniques and criteria  
4.1 Methods of evaluating learning outcomes  
 

Learning 
outcome 

 

Methods of assessment of learning outcomes (e.g. 
test, oral exam, written exam, project, report, 

observation during classes) 

Learning format 
(lectures, 
classes,…) 

LO_01  - LO_03 Written test: test with open questions LECTURES 

LO_04  - LO_05 Reports, presentations CLASSES 

 
4.2 Course assessment criteria  

 

The condition of graduating from the course is the achievement of all assumed educational 
effects. The positive grade in the subject is determined by the number of points obtained from 
exercises (> 50% of the maximum number of points): dst 51-60%, dst plus 61-70%, good 71-
80%, good plus 81-90%, very good ≥91%. 

 
5. Total student workload needed to achieve the intended learning outcomes  

– number of hours and ECTS credits  
 

Activity 
Average number of hours to complete the 

activity 

Scheduled course contact hours 30 

Other contact hours involving the teacher 
(consultation hours, examinations) 

4 

Non-contact hours - student's work 
(preparation for classes or examinations, 
projects, etc.) 

16 

Total number of hours 50 

Total number of ECTS credits 2 

 
6. Internships related to the course/module 

 

Number of hours 
 

n. a. 

Internship regulations and 
procedures 

n. a. 

 
 
 



7.  Instructional materials 
 

Compulsory literature: 
1. Alloway B. J.: Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. 

2. Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków 

śladowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. 

3. Migaszewski Z. A., Gałuszka A.: Podstawy geochemii środowiska. 

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007. 

4. Perelman A. I.: Geochemia krajobrazu. PWN Warszawa 1971.  

5. Pokojska U., Bednarek R.: Geochemia krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2012. 

Complementary literature:  
1. Van Loon G. W., Duffy S. J.: Chemia środowiska. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2008.  

2. Manahan S. E.: Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne  
i biochemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

Scientific papers 
3. Makuch-Pietraś I. Wójcikowska-Kapusta A. 2021: Differences in the 

content of Zn fractions in the profiles of soils from allotment and 
domestic gardens in south-eastern Poland. Land, 10(9): 886. 

4. Makuch-Pietraś I. Wójcikowska-Kapusta A. 2021: Forms of copper in 
the aspect of anthropogenic changes in the profiles of horticultural 
soils in the cities of south-eastern Poland. Applied Sciences, 11: 918. 

 
 
Approved by the Head of the Department or an authorized person 
 


