
Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Mikrobiologia Żywności w semestrze 

zimowym 2020/2021 dla studentów II roku studiów stacjonarnych kierunku Technologia 

żywności i żywienie człowieka (Wydział Technologii Żywności) 

 
Numer grupy/Godziny/Dzień tygodnia  

 

Temat 
Wtorek Czwartek Piątek 

6 (815 – 1200) 

1 (1215 – 1600) 

4 (1615 – 2000) 

2 (1200 – 1600) 

7 (1615 – 2000) 

5 (815 – 1200) 

3 (1215 – 1600) 

8 (1615 – 2000) 

6.10.2020 1.10.2020 2.10.2020 Organizacja ćwiczeń, wyposażenie pracowni mikrobiologicznej, metody 

jałowienia, budowa mikroskopu i technika mikroskopowania, przygotowanie 

preparatów, pożywki, metody hodowli drobnoustrojów, pojęcie czystej kultury, 

techniki posiewów 

13.10.2020 8.10.2020 9.10.2020 Morfologia i fizjologia wybranych pleśni i drożdży ważnych w ocenie jakości 

mikrobiologicznej żywności 

20.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 Bakterie jako mikroflora szkodliwa produktów pochodzenia roślinnego i 

zwierzęcego. Morfologia i fizjologia wybranych bakterii ważnych w ocenie jakości 

mikrobiologicznej żywności 

27.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 Metody bezpośrednie, hodowlane i wskaźnikowe liczenia drobnoustrojów 

3.11.2020 29.10.2020 30.10.2020 I kolokwium praktyczne – Identyfikacja drobnoustrojów na podstawie ich 

morfologii. Wybrane metody oceny jakości mikrobiologicznej żywności 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram ćwiczeń zdalnych z przedmiotu Mikrobiologia Żywności w semestrze zimowym 

2020/2021 dla studentów II roku studiów stacjonarnych kierunku Technologia żywności i 

żywienie człowieka (Wydział Technologii Żywności) 

 
 

 

 

Numer grupy/Godziny/Dzień tygodnia  

 

 

Temat 

Wtorek Czwartek Piątek 

1 oraz 2  

(1215 – 1600) 

3 oraz 4  

(1615 – 2000) 

5 oraz 7  
(1615 – 2000) 

 

6 oraz 8  

(1615 – 2000) 

 

10.11.2020 5.11.2020 6.11.2020 Barwienie drobnoustrojów. Domowa produkcja octu – nastawienie fermentacji  

17.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 Mikroflora wody, powietrza i opakowań 

24.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 Wykorzystanie metod hodowlanych i wskaźnikowych liczenia drobnoustrojów w ocenie jakości 

mikrobiologicznej surowców i produktów pochodzenia roślinnego 

1.12.2020 26.11.2020 27.11.2020 Wykorzystanie metod hodowlanych i wskaźnikowych liczenia drobnoustrojów w ocenie jakości 

mikrobiologicznej surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego 

8.12.2020 3.12.2020 4.12.2020 Szybkie metody diagnostyczne stosowane w mikrobiologii żywności 

15.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 Fermentacje beztlenowe (mlekowa i propionowa) 

5.01.2021 17.12.2020 18.12.2020 Fermentacje tlenowe (octowa i cytrynowa) 

12.01.2021 7.01.2021 8.01.2021 Wpływ środków konserwujących na drobnoustroje  

19.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 Wykorzystanie mikroorganizmów w wybranych procesach przemysłowych.  Domowa produkcja 

octu – prezentacje Grupa A 

26.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 II Kolokwium praktyczne.  Domowa produkcja octu – prezentacje Grupa B 



Harmonogram kolokwiów teoretycznych z przedmiotu Mikrobiologia Żywności na zajęciach laboratoryjnych oraz 

zdalnych 
Nr 

ćwiczenia 

Temat Forma 

kolokwium 

Zakres materiału Maksymalna liczba 

punktów do zdobycia 

1 Organizacja ćwiczeń, wyposażenie pracowni mikrobiologicznej, 

metody jałowienia, budowa mikroskopu i technika 

mikroskopowania, przygotowanie preparatów, pożywki, metody 

hodowli drobnoustrojów, pojęcie czystej kultury, techniki posiewów 

- - - 

2 Morfologia i fizjologia wybranych pleśni i drożdży ważnych w 

ocenie jakości mikrobiologicznej żywności 

Na zajęciach 

laboratoryjnych 

Skrypt*: Temat I punkty 1, 2, 3, 4; 

Temat II punkty 1, 2, 3, 4 

12 

3 Bakterie jako mikroflora szkodliwa produktów pochodzenia 

roślinnego i zwierzęcego. Morfologia i fizjologia wybranych bakterii 

ważnych w ocenie jakości mikrobiologicznej żywności 

Na zajęciach 

laboratoryjnych 

Skrypt*: Temat III punkty 1, 2, 3;  

Temat IV punkty 1, 2, 3, 4, 5 

12 

4 Metody bezpośrednie, hodowlane i wskaźnikowe liczenia 

drobnoustrojów 

Na zajęciach 

laboratoryjnych 

Skrypt*: Temat V punkty 1, 2, 3, 4, 6 9 

5 I kolokwium praktyczne – Identyfikacja drobnoustrojów na 

podstawie ich morfologii. Wybrane metody oceny jakości 

mikrobiologicznej żywności 

Na zajęciach 

laboratoryjnych 

Skrypt*: Temat VI, punkt 1 9 

6 Barwienie drobnoustrojów. Domowa produkcja octu – nastawienie 

fermentacji  

- - - 

7 Mikroflora wody, powietrza i opakowań Zdalnie Skrypt*: Temat II punkt 5; 

Materiały przekazane na zajęciach nr 6 

9 

8 Wykorzystanie metod hodowlanych i wskaźnikowych liczenia 

drobnoustrojów w ocenie jakości mikrobiologicznej surowców i 

produktów pochodzenia roślinnego 

Zdalnie Skrypt*: Temat VI punkty 2, 3, 4 

Materiały przekazane na zajęciach nr 7 

9 

9 Wykorzystanie metod hodowlanych i wskaźnikowych liczenia 

drobnoustrojów w ocenie jakości mikrobiologicznej surowców i 

produktów pochodzenia zwierzęcego 

Zdalnie Skrypt*: Temat VII punkty 1, 2, 3, 4, 

Temat X punkt 1; 

Materiały przekazane na zajęciach nr 8 

9 

10 Szybkie metody diagnostyczne stosowane w mikrobiologii żywności Zdalnie Skrypt*: Temat VIII punkty 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7; Temat IX punkt 1; 

Materiały przekazane na zajęciach nr 9 

9 

11 Fermentacje beztlenowe (mlekowa i propionowa) Zdalnie Materiały przekazane na zajęciach nr 

10 

9 



12 Fermentacje tlenowe (octowa i cytrynowa) Zdalnie Skrypt*: Temat XII punkty 1, 3, 4; 

Materiały przekazane na zajęciach nr 

11 

9 

13 Wpływ środków konserwujących na drobnoustroje  Zdalnie Skrypt*: Temat XII punkty 1, 2, 3; 

Materiały przekazane na zajęciach nr 

12 

9 

14 Wykorzystanie mikroorganizmów w wybranych procesach 

przemysłowych.  Domowa produkcja octu – prezentacje Grupa A 

Zdalnie Skrypt*: Temat XI punkty 1, 2; 

Materiały przekazane na zajęciach nr 

13 

9 

15 II Kolokwium praktyczne.  Domowa produkcja octu – prezentacje 

Grupa B 

- - - 

    Suma: 114  

 

 

Skrypt: „Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii Ogólnej i Technicznej”   W. Duszkiewicz-Reinhard, R. Grzybowski, E. Sobczak,  wydawnictwo 

SGGW  

Uwaga 

Ze względu na różne wydania skryptu mogą wystąpić różnice w numeracji punktów w poszczególnych ćwiczeniach (numery tematów i punktów 

podano dla wydania z 2003 roku).  
 

 



Regulamin ćwiczeń oraz warunki zaliczenia przedmiotu 

MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI 

Realizowanego dla Studentów II roku kierunku 

Technologia żywności i żywienie człowieka 

w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym 

 

1. Ćwiczenia odbywają się w grupach laboratoryjnych w pracowniach mikrobiologicznych 

Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności w terminach określonych w harmonogramie 

ćwiczeń. 

2. Celem ćwiczeń jest praktyczne zapoznanie studentów z metodyką badań mikrobiologicznych 

oraz ugruntowanie wiadomości teoretycznych związanych z materiałem wykładowym. 

3. Student przystępujący do ćwiczeń powinien wykazać się wiedzą teoretyczną, co jest 

kontrolowane kolokwium wstępnym. 

 

Nie ma możliwości przekładania kolokwiów na inny termin. 

 

4. Prowadzący ćwiczenia oceniają studenta poprzez: 

 ocenę przygotowania teoretycznego w formie pisemnego kolokwium (harmonogram 

kolokwiów oraz maksymalna liczba punktów do zdobycia podana w osobnym załączniku); 

 zaliczenie wykonania i odczytania prób mikrobiologicznych przeprowadzonych podczas zajęć 

w formie sprawozdania w dzienniku laboratoryjnym (zajęcia laboratoryjne) 

 zaliczenie sprawozdania przygotowanego w formie elektronicznej (zajęcia zdalne) 

 aktywność na zajęciach – student może uzyskać dodatkowo max. 1 pkt. 

 

5. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: 
a) Uczęszczanie na ćwiczenia (dopuszczalne są trzy nieobecności w tym maksymalnie jedna na 

zajęciach laboratoryjnych oraz dwie na zajęciach zdalnych); 

– w przypadku nieobecności istnieje możliwość pisania kolokwium w godzinach uzgodnionych 

z prowadzącym, nie później niż dwa tygodnie od daty nieobecności. 

b) Zajęcia laboratoryjne: Właściwe prowadzenie zapisów w dzienniku laboratoryjnym 

(rysunki preparatów, schematy posiewów, odczyty prób, spostrzeżenia i wnioski).  

Uzyskanie zaliczenia części praktycznej każdego ćwiczenia u prowadzącego jest podstawą do 

zatwierdzenia punktów uzyskanych z części teoretycznej. 

c) Zajęcia zdalne: Właściwe przygotowanie sprawozdania w formie elektronicznej.  
Uzyskanie zaliczenia sprawozdania jest podstawą do zatwierdzenia zaliczenia części 

praktycznej zajęć zdalnych.  

d) Uzyskanie minimum 51% ogólnej liczby punktów z kolokwiów. 

e) Uzyskanie minimum 51% wymaganych punktów ze sprawdzianu praktycznego 

(kolokwium praktyczne I + kolokwium praktyczne II). 

f) Student, który uzyska poniżej 51% sumy punktów z kolokwiów i/lub sprawdzianu praktycznego 

ma prawo do jednorazowego kolokwium wyjściowego obejmującego cały materiał 

teoretyczny i/lub praktyczny wyłącznie na ocenę dostateczną. 

 

6. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 
 Uzyskanie minimum 51% z egzaminu z materiału wykładowego – %A 

 Uzyskanie minimum 51% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia z pisemnych 

kolokwiów na ćwiczeniach laboratoryjnych i zdalnych – %B 

 Uzyskanie minimum 51% wymaganych punktów ze sprawdzianu praktycznego – %C 

 

OCENA KOŃCOWA = 0,5 x A + 0,25 x B + 0,25 x C 

 

 

 



Nie zalicza ćwiczeń:  

a) Student, który był nieobecny na więcej niż trzech ćwiczeniach, bądź nie uzyskał zaliczenia 

części praktycznej na więcej niż trzech ćwiczeniach (bez względu na uzyskaną sumę punktów).  

b) Student, który nie zdał jednorazowego kolokwium wyjściowego.  

 

 

Koordynator ćwiczeń 
Dr inż. Anna Kot  

anna_kot@sggw.edu.pl  

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Instytut Nauk o Żywności  

pokój 1026, I piętro 

 
Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zalecany kontakt mailowy lub poprzez Ms 

Teams.  

 

Bardzo proszę aby wszyscy studenci wydrukowali i przynieśli na pierwsze zajęcia 

laboratoryjne dzienniki pracy, a także: ołówek, gumkę, zapalniczkę i bawełnianą ściereczkę. 

mailto:anna_kot@sggw.edu.pl

