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Jednostka realizująca7):

Wydział Technologii Drewna, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna, Zakład Nauki o Drewnie

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

-

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

10)

b) stopień 1, rok 1
11)

Jęz. wykładowy :

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny :

Semestr 1 (zimowy)

Założenia i cele przedmiotu12):

Przedmiot obejmuje podstawy biologii z zakresu roślin drzewiastych oraz szczegółową wiedzę o budowie
drewna, pozwalającą na identyfikację gatunku drewna oraz rozpoznanie i ocenę wad występujących w tym
materiale. Przedmiot stanowi pierwszy etap nauki o drewnie, gdzie kolejnym jest między innymi fizyka
naturalnych materiałów włóknistych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a)
b)

Polski

Wykład: liczba godzin 30;
Ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 45;

Metody dydaktyczne14):

przekazywanie i porządkowanie wiedzy, dyskusje, konsultacje, obserwacje, indywidualne prezentacje studentów

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady
Zbiorowiska roślinne świata. Bioróżnorodność i zasobność polskich lasów w kontekście racjonalnej gospodarki i
ochrony przyrody. Negatywne skutki działalności człowieka – antropocen. Budowa morfologiczna drzew i innych
roślin włóknistych oraz mechanizm ich wzrostu. Podstawy systematyki botanicznej roślin drzewiastych i innych
roślin włóknistych. Makroskopowa budowa drewna (barwa i rysunek). Mikroskopowa budowa drewna (komórki,
tkanki). Budowa ściany komórkowej. Typy budowy strukturalnej drewna. Elementy strukturalne drewna iglastego
i drewna liściastego.
Wady drewna: klasyfikacja, względność pojęcia, wady pierwotne i wtórne. Wady kształtu drewna okrągłego
i tarcicy. Wady anatomicznej budowy drewna. Wady drewna powodowane przez czynniki fizykochemiczne.
Wady drewna powodowane przez czynniki biologiczne. Wpływ wad drewna na jego właściwości oraz
zastosowanie ze szczególnym uwzględnieniem meblarstwa.
Ćwiczenia
Zarys botaniki. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu budowy roślin drzewiastych i budowy drewna.. Budowa
drewna iglastego i nauka jego rozpoznawania: mikroskopowo - sosna, świerk, modrzew, jodła oraz
makroskopowo - sosna, świerk, modrzew, jodła, cis, daglezja, jałowiec, żywotnik. Budowa drewna liściastego i
nauka jego rozpoznawania mikro- i makroskopowego: dąb, jesion, wiąz, grochodrzew, morwa, bożodrzew, buk,
grab, brzoza, olsza, klon, lipa, topola i wierzba. Budowa makroskopowa drewna z drzew sadów owocowych:
jabłoń, grusza, wiśnia, śliwa, orzech oraz budowa drewna egzotycznego na wybranych przykładach: mahoń,
bilinga, heban, teak, gwajak, balsa, palisander. Przegląd wad drewna – część referatowa.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Brak (nie)

Założenia wstępne17):

Brak (nie)

Efekty kształcenia18):

01 - Opanowanie podstaw botaniki z zakresu
systematyki oraz budowy makro- i mikroskopowej
roślin drzewiastych, a także wiedzy o bioróżnorodności
i zasobności lasów polskich a także podstaw ochrony
przyrody
02 - Zdobycie umiejętności rozpoznawania makroi mikroskopowego najważniejszych rodzajów drewna
krajowego oraz identyfikacji makroskopowej kilku
rodzajów
drewna
egzotycznego
ważnych
w
drzewnictwie i meblarstwie
03 - Przyswojenie wiedzy o budowie poszczególnych
gatunków drewna oraz klasyfikacji wad drewna
i przyczynach ich powstawania

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

01 - ocena przygotowania studenta do poszczególnych jednostek zajęć laboratoryjnych (sprawdziany
„wejściowe”)
02 - ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń tj. opisu budowy anatomicznej drewna oraz
jego identyfikacji mikroskopowej i makroskopowej (dwa kolokwia z częścią praktyczną – elementy anatomii
drewna oraz rozpoznawanie przygotowanych preparatów mikroskopowych i próbek makroskopowych drewna)
03, 04, 05 - ocena umiejętności opracowania przydzielonego zagadnienia z zakresu wad drewna (w postaci
referatu) i jego samodzielnej prezentacji oraz aktywności na zajęciach
01, 02, 03, 05 - ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie w formie testu i odpowiedzi na pytania
oraz wykazania praktycznej umiejętności makroskopowego i mikroskopowego rozpoznawania drewna

04 - Umiejętność rozpoznawania wad występujących
w drewnie okrągłym i tarcicy oraz minimalizowania ich
wpływu
–
racjonalne wykorzystanie
surowca
drzewnego w przemyśle drzewnym i meblarstwie
05 - Wyrobienie przekonania o potrzebie uczenia się
przez całe życie poprzez wskazanie powiązań
struktury drewna z kolejnymi przedmiotami (np. fizyka
naturalnych materiałów włóknistych, mechanika
niszczenia materiałów, wytrzymałość zmęczeniowa
materiałów) oraz uświadomienie ograniczoności
modułu kształcenia w odniesieniu do identyfikacji 50
tysięcy gatunków drewna występujących na świecie

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
pisemne sprawdziany „wejściowe”, formularze kolokwialne i egzaminacyjne, prezentacje referatów, karty ocen
kształcenia 20):

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

Do weryfikacji efektów kształcenia służą:
1. oceny ze sprawdzianów wejściowych oraz oceny z dwóch kolokwiów - max 40 punktów (40%),
2. ocena przygotowania i prezentacji referatu – max 10 punktów (10%),
3. ocena z egzaminu – maksymalnie 50 punktów (50%)
Student który, nie zdobył minimalnej wymaganej liczby punktów z kolokwium 1 i kolokwium 2 (po 7,5 punktu)
oraz z referatu (min 5 punktów) oraz sprawdzianów wejściowych (min 5 punktów), mimo zdobycia najwyższych
not z pozostałych elementów, nie uzyskuje pozytywnej oceny z przedmiotu. Minimalna liczba punktów jaką
należy zdobyć na egzaminie wynosi 25, przy czym trzeba wykazać umiejętność rozpoznawania
makroskopowego drewna.

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa, Laboratorium struktury drewna
23)

Literatura podstawowa i uzupełniająca :
1. Antkowiak L., 1999: Materiały do ćwiczeń z oznaczania drewna. Wydawnictwo AR w Poznaniu.
2. Hejnowicz Z., 2002: Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Organy wegetatywne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
3. Helińska-Raczkowska L., 1999: Leksykon nauki o drewnie. Wydawnictwo AR w Poznaniu.
4. Kokociński W., 2005: Anatomia drewna. Wydawnictwo-Drukarnia Prodruk. Poznań.
5. Kozakiewicz P, Matejak M., 2013: Klimat a drewno zabytkowe. Dawna i współczesna wiedza o drewnie. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
6. Kozakiewicz P., Pióro P., Noskowiak A., 2013: Atlas drewna pod łogowego. Wydawnictwo Profii-Press. Warszawa.
7. Krzysik F., 1978 (1957, 1974): Nauka o drewnie. PWN. Warszawa.
8. Szweykowscy A.i J., 2007: Botanika t.I, Morfologia t .II, Systematyka. PWN. Warszawa.
9. Ślęzak G, 2010: Atlas wad drewna. PWRiL. Warszawa.
10.Kimbar R. 2011: Wady drewna. Wydawca: Robet Kimbar. Warszawa.
UWAGI24):
W ramach zajęć wykorzystywane są liczne pomoce dydaktyczne w postaci:
- preparatów mikroskopowych prezentujących podstawowe przekroje anatomiczne drewna - kilkaset,
- odpowiednio wysuszonych i ostruganych próbek makroskopowych różnych gatunków drewna z dobrze widocznym rysunkiem, w tym próbek zawierających
typowe wady występujące w tym materiale – kilka tysięcy,
- prezentacji multimedialnych, wzorników i schematów oraz lup powiększających i mikroskopów optycznych.
Zajęcia ćwiczeniowe odbywają się co tydzień w cyklu trzygodzinnym.
Godziny kontaktowe to: 75 godzin zajęć, ok. 8 godzin konsultacji i 2 godziny egzaminu.
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
160 (85+75) h
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2,8 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
1,9 ECTS
projektowe, itp.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
01

02

03
04

05

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Opanowanie podstaw botaniki z zakresu systematyki oraz budowy makro- i mikroskopowej
roślin drzewiastych, a także wiedzy o bioróżnorodności i zasobności lasów polskich,
a także podstaw ochrony przyrody
Zdobycie umiejętności rozpoznawania makro- i mikroskopowego najważniejszych
rodzajów drewna krajowego oraz identyfikacji makroskopowej kilku ważnych
w drzewnictwie i meblarstwie rodzajów drewna egzotycznego
Przyswojenie wiedzy o budowie poszczególnych gatunków drewna oraz klasyfikacji wad
drewna i przyczynach ich powstawania
Umiejętność rozpoznawania wad występujących w drewnie okrągłym i tarcicy oraz
minimalizowania ich wpływu – racjonalne wykorzystanie surowca drzewnego w przemyśle
drzewnym i meblarstwie
Wyrobienie przekonania o potrzebie uczenia się przez całe życie poprzez wskazanie
powiązań struktury drewna z kolejnymi przedmiotami (np. fizyka naturalnych materiałów
włóknistych, mechanika niszczenia materiałów, wytrzymałość zmęczeniowa materiałów)
oraz uświadomienie ograniczoności modułu kształcenia w odniesieniu do identyfikacji 50
tysięcy gatunków drewna występujących na świecie

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
KMI_W01, KMI_W03, KMI_W04, KMI_W06,
KMI_W05, KMI_W11
KMI_U01

KMI_W01, KMI_W06, KMI_W11
KMI_U01

KMI_K01

Pomoce dydaktyczne do przedmiotu oraz bieżące informacje zamieszczane są na stronie
http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl

