
 Nazwa przedmiotu 
Geochemia 

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) 
Prof. UG, dr hab. Bożena Graca, dr Dorota Burska 

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

 wykład 
 ćwiczenia laboratoryjne 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału  
nauczyciela akademickiego  

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba  
punktów 

ECTS 

udział w wykładach 30 

63 2,5 
udział w ćwiczeniach 15 

udział w egzaminie i 
zaliczeniu 3 

udział w konsultacjach 
(kontakt oferowany) 15 

B. Sposób realizacji: 
 zajęcia w sali dydaktycznej i laboratorium 
 

Praca własna studenta 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
przygotowanie do 
egzaminu i zaliczenia 
(studiowanie literatury) 

20 
40 1,5 

przygotowywanie się 
do zajęć 20 

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

Sumaryczny nakład pracy studenta: 103 
Łączna liczba punktów ECTS: 4 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki II/semestr zimowy  

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy 

 

 Język wykładowy 
Język polski 

 Metody dydaktyczne 
 Wykład 
 wykład z prezentacją multimedialną 

 Ćwiczenia 
 ćwiczenia laboratoryjne: wykonywanie analiz 

chemicznych (praca w grupach)  
 
 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania 
egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  
 egzamin  
 zaliczenie z oceną  
 

B. Formy zaliczenia  
Wykład 
 egzamin dwuetapowy: etap I: egzamin pisemny: testowy 

                               etap II: egzamin ustny 
Ćwiczenia 
 przygotowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń  
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C. Podstawowe kryteria  
Wykład  
 Uzyskanie minimum 51% liczby punktów za egzamin pisemny zgodnie z 

Regulaminem Studiów UG 
Ćwiczenia  
 Umiejętność wykonania zadań wchodzących w zakres ćwiczeń 

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

Cele przedmiotu 
Wykład: Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu krążenia pierwiastków w geosferze oraz stosowania geochemicznych metod ba-
dawczych. 
Ćwiczenia: Praktyczna demonstracja wybranych zagadnień poruszanych na wykładach. 

 Treści programowe 
A. Problematyka wykładu 

    A.1. Główne problemy geochemii oraz jej powiązania z innymi naukami (hydrogeochemia, biogeochemia). 
    A.2. Charakterystyka geochemiczna geosfery.  
    A.3. Czynniki geochemiczne, klasyfikacja, mechanizm oraz dynamika obiegu pierwiastków głównych i śladowych w przyrodzie.  
    A.4. Środowisko i procesy geochemiczne w litosferze.  
    A.5. Globalne cykle geochemiczne. Charakterystyka geochemiczna wybranych pierwiastków (metale ciężkie, pierwiastki  
            biogeniczne, izotopy trwałe i promieniotwórcze. 
    A.6. Techniki izotopowe oraz chronologia izotopowa i izotopowy bilans mas. 
    A.7. Analityka chemiczna w geochemii. 

 
B. Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych  

    B.1. Kinetyka rozpuszczalności krzemionki w osadach morskich. 
    B.2. Formy węgla w osadach i glebie.  
    B.3. Odczyn i gazy w osadach i glebie. 
    B.4. Opracowanie i interpretacja wyników badań geochemicznych. 
 
 Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 
A.1. wykorzystywana podczas zajęć  

             Migaszewski Z., Gałuszka A., 2007. Podstawy geochemii środowiska, Wyd. Nauk.-Tech., Warszawa 
             Polański A., 1979. Izotopy w geologii, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
 
             A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: 
             Minczewski J.,  Marczenko Z., 1978. Chemia Analityczna (t. III), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa  
             Bolałek J. (red.), 2010. Fizyczne, biologiczne i chemiczne badania morskich osadów dennych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 
 

B. Literatura uzupełniająca 
         Polański A., Smulikowski K., 1969. Geochemia, Wyd. Geologiczne, Warszawa 

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 + rozumie związki i prawidłowo interpretuje zależności między dyscyplinami nauk 
przyrodniczych (treści programowe: A.1) 

egzamin pisem-
ny/ustny 

W_1 K_W02+ stosuje terminologię właściwą w geochemii (A.1-7) egzamin pisem-
ny/ustny 

W_2 K_W04++ opisuje i interpretuje procesy biogeochemiczne zachodzące w geosferze (treści 
programowe: A.1-7) 

egzamin pisem-
ny/ustny 

W_3 K_W11+ 
 

charakteryzuje metody datowania izotopowego odpowiednie do określania wieku 
bezwzględnego obiektów i procesów geologicznych (treści programowe: A.6) 

egzamin pisem-
ny/ustny 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_1 K_U01++  stosuje podstawowe techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane w geo-
chemii (treści programowe: B.1-3) 

egzamin pisem-
ny/ustny 

U_1 K_U05++ 
 

przeprowadza podstawowe pomiary fizyczne i chemiczne w osadach i glebach  
oraz interpretuje uzyskane wyniki (treści programowe: B.1-3) sprawozdanie 

U_2 K_U06+  posługuje się matematycznymi i statystycznymi metodami do analizy danych i 
opisu zjawisk geologicznych (treści programowe: B.4) sprawozdanie 

U_3 K_U09+ ++  
 

interpretuje procesy geochemiczne i dostrzega relacje pomiędzy procesami za-
chodzącymi w przyrodzie (treści programowe: A.1-6, B.1-4) 

sprawozdanie  
egzamin pisem-

ny/ustny 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_1 K_K02++ współdziała w grupach laboratoryjnych i terenowych, posiada zdolność do pracy 
w zespole pełniąc różne funkcje 

obserwowanie pracy 
na zajęciach 

K_2 K_K03+ stosuje podstawowe techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane w geo-
chemii 

obserwowanie pracy 
na zajęciach 

K_2 K_K05+ wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury nauko-
wej, internetu i innych mediów, mających odniesienie do geochemii 

obserwowanie pracy 
na zajęciach 

K_3 K_K07++ jest świadomy ryzyka wykonywanej pracy, stosuje się do zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

obserwowanie pracy 
na zajęciach 

K_4 K_K09+ jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt specjalistyczny obserwowanie pracy 
na zajęciach 

 Kontakt 
Prof. UG, dr hab. Bożena Graca: ocebg@ug.edu.pl 
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