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 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 40 

88 3,5 
udział w ćwiczeniach 30 

udział w egzaminie i 
zaliczeniu 3 

udział w konsultacjach 
(kontakt oferowany) 15 

B. Sposób realizacji: 
 zajęcia w sali dydaktycznej 
 

Praca własna studenta 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
przygotowanie do 
egzaminu i zaliczenia 
(studiowanie literatury) 

30 
62 2,5 

przygotowywanie się 
do zajęć 32 

C. Liczba godzin: 70, w tym:  
wykład: 40 godzin 
ćwiczenia laboratoryjne: 30 godzin 

Sumaryczny nakład pracy studenta: 150 
Łączna liczba punktów ECTS: 6 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki III/semestr zimowy  

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy  

 

 Język wykładowy 
Język polski 

 Metody dydaktyczne 
 Wykład 
 wykład z prezentacją multimedialną 

  
Ćwiczenia 
 ćwiczenia laboratoryjne: praca z przekrojami i 

mapami geologicznymi, praca ze zdjęciami 
struktur tektonicznych 

 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania 
egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  
 egzamin 
 zaliczenie 

B. Formy zaliczenia  
Wykład 
 egzamin pisemny: testowy wraz z pytaniami (zadaniami) otwartymi  

Ćwiczenia 
 kolokwium  
 wykonanie indywidualnych prac zaliczeniowych w trakcie semestru, prace 

częściowo przygotowywane w czasie zajęć, a częściowo po ich zakończe-
niu 

 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywa-
nych w trakcie trwania semestru 

C. Podstawowe kryteria  
Wykład 
 Uzyskanie minimum 51% liczby punktów za egzamin pisemny zgodnie z 

Regulaminem Studiów UG 
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Ćwiczenia 
 Średnia arytmetyczna ocen z zaliczonych wszystkich prac pisemnych i ko-

lokwium 

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 
A. Wymagania formalne: zaliczenie Geologii dynamicznej, Procesów endogenicznych Ziemi i Petrografii. 
B. Wymagania wstępne: 

Cele przedmiotu 
Wykład: Rozpoznawanie struktur tektonicznych. Zrozumienie mechanizmów i warunków powstania tych struktur, z uwzględnieniem 
różnych właściwości fizycznych i mechanicznych skał.  
Ćwiczenia: Zdobycie umiejętności rozpoznawania struktur tektonicznych, ich relacji przestrzennych i następstwa w skałach, prezen-
towania struktur w projekcji stereograficznej i rekonstrukcjach na przekrojach, interpretacji struktur obiektów geologicznych na ma-
pach i przekrojach. 

 Treści programowe 
A. Problematyka wykładu 
A.1. Podstawowe pojęcia związane z tektoniką. Elementy geotektoniki (budowa i własności fizyczne Ziemi). 
A.2. Mechanika skał, czynniki wywołujące deformacje wewnętrzne i zewnętrzne. 
A.3. Główne elementy i cele analizy strukturalnej. 
A.4. Struktury tektoniczne – fałdy, uskoki, spękania. 
A.5. Ewolucja struktur tektonicznych w skałach osadowych i krystalicznych.  
A.6. Tektonika solna. 
A.7. Glacitektonika. 
A.8. Kratony (definicje i podstawowe pojęcia, budowa, podział, geneza kratonów). 
A.9. Teoria tektoniki płyt litosfery. 
 
B. Problematyka ćwiczeń 
B.1. Rozpoznawanie, charakterystyka i interpretacja struktur tektonicznych (określanie położenia warstw w przestrzeni,   
       graficzne przedstawienie wyników pomiarów położenia warstwy). 
 B.2. Interpretacja budowy i historii geologicznej z mapy. 

     B.3. Wykonywanie przekrojów przez struktury geologiczne. 
B.4. Blokdiagram terenu wyżynnego. 
B.5. Statystyczne opracowanie pomiarów tektonicznych (diagramy rozetowe, diagramy konturowe). 
B.6. Operacje na siatkach stereograficznych. 

 
 Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 
A.1.  wykorzystywana podczas zajęć 
Dadlez R., Jaroszewski W., 1994. Tektonika, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Kuzak R., Żaba J., 2011. Podstawy geologii strukturalnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Jaroszewski W., 1974. Tektonika uskoków i fałdów, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Jaroszewski W., 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Wyd. Geologiczne, Warszawa 

 
A.2. studiowania samodzielnie przez studenta 
Jaroszewski W. (red.), 1985. Słownik geologii dynamicznej, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Skoczylas J., 1996. Budowa Ziemi. Wielka Encyklopedia Geografii Świata t. II, Wyd. Kurpisz, Poznań 
Frisch W., Meschede M., Blakey R., 2011. Plate tectonics. Continental drift and mountain building, Springer 

             Oceanography The Official Magazine of the Oceanography Society, http://www.tos.org/oceanography/issues/archive.html 
 

 
B. Literatura uzupełniająca 

Klimaszewski M., 1978. Geomorfologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
           Stanley S. M., 2002. Historia Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, 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+ tłumaczy zależności między właściwościami fizycznymi i mechanicznymi skał a egzamin pisemny 
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ich podatnością na deformacje wewnętrzne i zewnętrzne (treści programowe: 
A.2) 

W_2 K_W02+ stosuje terminologię właściwą związaną z tektoniką, analizą strukturalną i me-
chaniką skał (treści programowe: A.1-9, B.1-6) 

egzamin pisemny, 
kolokwium pisemne, 
prace zaliczeniowe 

W_3 K_W03++ 
wymienia i charakteryzuje struktury tektoniczne, tłumaczy ich powstanie i rozwój 
w różnorodnych ciałach geologicznych o odmiennych właściwościach fizyko-
chemicznych (treści programowe: A.2-8, B.1-3) 

egzamin pisemny, 
kolokwium pisemne, 
prace zaliczeniowe 

W_4 K_W05+ 
 

charakteryzuje budowę i własności fizyczne Ziemi, wyjaśnia układ i wykształce-
nie płyt litosferycznych w historii Ziemi,  wymienia podstawowe założenia teorii 
tektoniki płyt litosfery (treści programowe: A.1, A.9) 

egzamin pisemny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U12+++ 

rozpoznaje na materiałach kartograficznych różne struktury tektoniczne oraz ich 
elementy składowe , interpretuje rozwój struktur tektonicznych i ich relacje prze-
strzenne, analizuje struktury tektoniczne w projekcji stereograficznej oraz mapy i 
przekroje geologiczne  (treści programowe: B.1-3) 

egzamin pisemny, 
kolokwium pisemne, 
prace zaliczeniowe 

 Kontakt 
Dr Agnieszka Kubowicz-Grajewska: kubowicz-grajewska.a@wp.pl  
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