
        
Nazwa przedmiotu   

Geologia fizyczna 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii UG 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Geologia 

Nazwa specjalności: 

Nazwisko osoby prowadzącej: prof. dr hab. Bohdan Kozerski (wykład),  
dr Tomasz Ciborowski (ćwiczenia), dr Robert Sokołowski (ćwiczenia) 
 
Liczba godzin zajęć 75, w tym:  
30 wykładów,  
45 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 6 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia Rok i semestr studiów: I, 1 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny 
 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: 
Wykład: wykład tradycyjny, prezentacje 
multimedialne, filmy 
Ćwiczenia: praca z okazami minerałów i 
skał oraz mapami geologicznymi 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Wykład: egzamin 
Ćwiczenia: kolokwia pisemne i praktyczne 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: brak 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Wykład: Przekazanie wiedzy z zakresu budowy wnętrza Ziemi i skorupy ziemskiej oraz 
przebiegu procesów geologicznych. 
Ćwiczenia: Zdobycie umiejętności makroskopowego rozpoznawania minerałów i skał, poznanie 
klasyfikacji skał i minerałów, umiejętność czytania map geologicznych 
Treści programowe:  
Wykład: Zakres geologii fizycznej i jej relacji do innych działów geologii i nauk o Ziemi. 
Występowanie pierwiastków chemicznych we Wszechświecie. Geochemiczna charakterystyka 
meteorytów. Budowa Ziemi i zróŜnicowanie składu chemicznego geosfer: jądra, płaszcza i 
litosfery. Cykl skalny. Tektonika płyt. Procesy endogeniczne: plutonizm, wulkanizm, 
metamorfizm. Procesy egzogeniczne: wietrzenie, erozja, akumulacja rzeczna, lodowcowa, 
morska, wiatrowa, biogeniczna. Powierzchniowe ruchy masowe. Cykle sedymentacyjne - 
diastroficzne. 
 
Ćwiczenia: Przegląd najwaŜniejszych minerałów skałotwórczych i ich cech makroskopowych; 
podział skał – klasyfikacja poszczególnych grup, skład mineralny, struktury i tekstury skał. 
Podstawowe definicje z zakresu tektoniki, proste mapy planisekcyjne. 
 
Umiejętności i kompetencje:  
Umiejętność makroskopowego rozpoznawania minerałów i skał, znajomość podstawowych 
klasyfikacji skał i minerałów, czytanie mapy geologicznej 
Wykaz literatury: 
-podstawowej: 
KsiąŜkiewicz M., 1979. Geologia dynamiczna, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Jaroszewski W. (red.) 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wyd. Geol., 
Warszawa 
Mizerski W., 2002. Geologia dynamiczna dla geografów, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 
Labus M., Krzeszowska E., 2006 – Praktyczne podstawy geologii ogólnej i paleontologii. 
Chodyniecka L., Kapuściński T., 2001 – Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał. 
-uzupełniającej: 
Allen P.A., 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi (przekład pod red. Artura 
Magnuszewskiego) Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 
Foster R.J. 1992. Physical geology. Wyd. Columbus. Toronto-London-Sydney. 
Jaroszewski W. (red.) 1985. Słownik geologii dynamicznej. Wyd. Geol., Warszawa 


