
 Nazwa przedmiotu 
Geomorfologia i geologia czwartorzędu 

Kod ECTS 
 

 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Oceanografii i Geografii / Instytut Oceanografii 

 Studia  
kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja 
Geologia I stacjonarne   

 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) 
Dr Piotr Paweł Woźniak, dr Janusz Dworniczak 

 Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin   Nakład pracy studenta/ Liczba punktów ECTS 
A. Formy zajęć 

 wykład 
 ćwiczenia: laboratoryjne 
 konwersatorium 

 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału  
nauczyciela akademickiego 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba  
punktów 

ECTS 

udział w wykładach 30 

77 3 
udział w ćwiczeniach 15 

udział w egzaminie/ 
zaliczeniu 2 

udział w konsultacjach 
(kontakt oferowany) 30 

B. Sposób realizacji 
 zajęcia w sali dydaktycznej 
 

Praca własna studenta 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
przygotowanie do 
egzaminu/ zaliczenia 
(studiowanie literatury) 

30 

55 2 
zajęcia praktyczne 
(przygotowywanie się 
do zajęć, samodzielne 
wykonywanie prac, 
zadań projektowych, 
badawczych itp.) 

25 

C. Liczba godzin: 45 w tym:  
wykład: 30 godzin 
ćwiczenia (laboratoryjne): 15 godzin 

Sumaryczny nakład pracy studenta: 132 
Łączna liczba punktów ECTS: 5 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok I/ semestr zimowy 

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy 

 

 Język wykładowy 
Język polski 

 Metody dydaktyczne 
 Wykład 
 wykład z prezentacją multimedialną 

 Ćwiczenia 
 ćwiczenia laboratoryjne: metoda projektów (pro-

jekt praktyczny) / praca w grupach / dyskusja / 
rozwiązywanie zadań  

 
 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania 
egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
 wykład: egzamin 
 ćwiczenia: zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia 
Wykład 
 egzamin pisemny: test z zadaniami różnego typu 

Ćwiczenia 
 kolokwium 
 wykonanie pracy zaliczeniowej (praca zespołowa): przygotowanie projek-

tu / wykonanie określonej pracy praktycznej 
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymy-

wanych w trakcie trwania semestru 
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C. Podstawowe kryteria 
Wykład 
 Uzyskanie co najmniej 51% punktów za odpowiedzi na pytania różnego 

typu znajdujące się w teście egzaminacyjnym 
Ćwiczenia 
 Aktywny udział i zaliczenie na ocenę pozytywną dyskusji podczas kon-

wersatorium, zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich elementów skła-
dowych zespołowych prac graficznych, uzyskanie co najmniej 51% punk-
tów za odpowiedzi na pytania różnego typu znajdujące się w kolokwium 

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 
A. Wymagania formalne:  
B. Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu 
Wykład: Poznanie ogólnych praw rządzących genezą i ewolucją rzeźby powierzchni Ziemi, zwłaszcza obszaru Polski i Pomorza; 
rozpoznawanie podstawowych form i procesów geomorfologicznych, określanie warunków i czynników odpowiedzialnych za po-
wstawanie określonych typów rzeźby, wskazywanie kierunków ewolucji rzeźby; poznanie uwarunkowań zmian środowiska w czwar-
torzędzie oraz podstawowego zapisu tych zmian w rzeźbie i osadach.  
Ćwiczenia: Poznanie czwartorzędowej rzeźby wybranych regionów Pomorza.  
 Treści programowe 

A. Problematyka wykładu 
A.1. Miejsce geomorfologii wśród innych nauk o Ziemi; główne nurty badań w geomorfologii. 
A.2. Grupy metod badawczych stosowanych w geomorfologii i badaniach osadów czwartorzędowych. 
A.3. Rzeźba wulkaniczna. 
A.4. Ruchy masowe. 
A.5. Procesy i formy eoliczne. 
A.6. Procesy i formy krasowe, pseudokrasowe i sufozyjne. 
A.7. Rzeźba fluwialna. 
A.8. Rozwój stoku i rzeźby fluwialno-denudacyjnej. 
A.9. Procesy geomorfologiczne w strefie brzegowej mórz. 
A.10. Osady i formy akumulacji jeziornej i torfowiskowej. 
A.11. Geologiczne i klimatyczne uwarunkowania cech rzeźby i jej rozwoju. 
A.12. Uwarunkowania powstawania i dynamiki lodowców. 
A.13. Rzeźba i osady środowisk związanych lodowcami i lądolodami. 
A.14. Petrografia osadów  lodowcowych w środkowej Europie. 
A.15. Rzeźba i procesy peryglacjalne. 
A.16. Czwartorzęd jako jednostka stratygraficzna. 
A.17. Cykle glacjalno-interglacjalne. 
A.18. Ewolucja środowiska przyrodniczego w ramach cyklu glacjalno-interglacjalnego na przykładzie górnego plejstocenu. 
A.19. Wpływ człowieka na rzeźbę i procesy geomorfologiczne; współczesne przemiany rzeźby Polski. 
 
B. Problematyka ćwiczeń 
B.1. Stratygrafia czwartorzędu. 
B.2. Procesy oraz formy glacjalne i fluwioglacjalne. 
B.3. Sytuacja geologiczno-geomorfologiczna wybranych obszarów Pomorza. 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

A.1. wykorzystywana podczas zajęć  
Allen P. A., 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Van Andel T. H., 2001. Nowe spojrzenie na starą planetę – zmienne oblicze Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Embleton C., Thornes J., 1985. Geomorfologia dynamiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Jania J., 1993. Glacjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Klimaszewski M., 1978. Geomorfologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Lindner L. (red.), 1992, Czwartorzęd. Osady. Metody badań. Stratygrafia, Wyd. PAE, Warszawa 
Mojski J. E., 1993. Europa w plejstocenie, Wyd. PAE, Warszawa 
Mojski J. E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Mannion A. M., 2001. Zmiany środowiska Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Migoń P., 2006. Geomorfologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Starkel L., 2008. Typy i kierunki współczesnych przekształceń rzeźby Polski . W: Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., 
Krzemień K. (red.), Współczesne przemiany rzeźby Polski, IGiGP UJ, Kraków 
Goździk J., Janczyk Kopikowa Z., Konecka-Betley K., Lindner L., Makowska A., Mojski J., Rzechowski J.,1988. Zasady 
 polskiej klasyfikacji, terminologii i nomenklatury stratygraficznej czwartorzędu, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
 
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 
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Czubla P., Gałązka D., Górska M., 2006. Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski, Przegl. Geol., 54, 4. 
Galon R., 1979. Formy powierzchni Ziemi. Zarys geomorfologii, WSiP, Warszawa 
Mycielska-Dowgiałło E. i Rutkowski J. (red.), 2007. Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych, Wyd. SWPR, 
Warszawa 
Rychling A. (red.), 2006. Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Rychling A. (red.), 1993. Metody szczegółowych badań geografii fizycznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
 

B. Literatura uzupełniająca 
Stankowski W., 1996, Wstęp do geologii kenozoiku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 

Efekty uczenia się 

Kod efektu 
kształcenia 
dla modułu 

 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  

dla kierunku 
(stopień 

realizacji) 

 
Opis efektu kształcenia 

 
 
Po zaliczeniu przedmiotu student: 

Sposób weryfikacji 

WIEDZA 

W_1 K_W01+ 
 

wybiera metody wykorzystujące osiągnięcia badawcze  nauk przyrodniczych do 
rozwiązywania zagadnień związanych z badaniami procesów geomorfologicz-
nych i odtwarzaniem rozwoju rzeźby, prawidłowo interpretuje związki i zależno-
ści między geologią czwartorzędu a geomorfologią (treści programowe: A.1, A.2, 
A.14, B.3) 

egzamin pisemny 
praca zaliczeniowa 

(zespołowa) 

W_2 K_W07++ 
rozpoznaje podstawowe cechy rzeźby, klasyfikuje formy oraz wskazuje warunki 
i czynniki odpowiedzialne za ich powstawanie (treści programowe: A.3-15, 
A.19) 

egzamin pisemny 

W_3 K_W07++ wyjaśnia wpływ człowieka na procesy rzeźbotwórcze i charakter rzeźby (treści 
programowe: A.4, A.7, A.9, A.10, A.19) egzamin pisemny 

W_4 K_W07++ wyjaśnia przyczyny i mechanizm głównych zmian środowiska w czwartorzędzie 
(treści programowe: A.2, A.16-19) egzamin pisemny 

W_5 K_W07++ 
wyjaśnia podstawowe procesy geomorfologiczne związane z działalnością lo-
dowców, ma wiedzę dotyczącą genezy i ewolucji form, (treści programowe: B.1, 
B.2) 

konwersatorium 
kolokwium 

W_6 K_W08+ opisuje budowę i rozwój geologiczny Pomorza (treści programowe: B.3) praca zaliczeniowa 
(zespołowa) 

W_7 K_W02++ posługuje się terminologią z zakresu geomorfologii w stopniu umożliwiającym 
korzystanie z literatury przedmiotu (treści programowe: A.1-19; B.1, B.2) 

egzamin pisemny 
konwersatorium 

kolokwium 
UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U14+++ 
wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu geomorfologii oraz dostępne źródła 
informacji do prawidłowej interpretacji podstawowych cech rzeźby oraz proce-
sów geomorfologicznych (treści programowe: A.1-19) 

egzamin pisemny 

U_2 K_U14+++ rozpoznaje zapis w rzeźbie i osadach zmiany środowiska w czwartorzędzie (tre-
ści programowe: A.1-19; B.3) 

egzamin pisemny 
praca zaliczeniowa 

(zespołowa) 

U_3 K_U14+++ 
identyfikuje i opisuje podstawowe formy rzeźby glacjalnej i fluwioglacjalnej, 
wyjaśnia przyczyny i przebieg podstawowych procesów glacjalnych (treści pro-
gramowe: B.1, B.2) 

konwersatorium 
kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_1 
 

K_K02+ 
 

współdziała i pracuje w grupie, wykazuje gotowość podporządkowania się zasa-
dom pracy w zespole, wykazuje świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania, planuje i realizuje kolejne etapy powierzonego zadania, 
odczuwa odpowiedzialność za jego wyniki, rozumie konsekwencje dla całej 
grupy wynikające z niewykonania zadania (treści programowe: B.3) 

praca zaliczeniowa 
(zespołowa) 

 Kontakt 
Dr Piotr P. Woźniak: geopw@ug.edu.pl 
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