
                  
Nazwa przedmiotu   

Geologia historyczna i stratygrafia 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Geologia 

Nazwa specjalności: 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Małgorzata Witak 
 

Liczba godzin zajęć 75, w tym:  
45 wykład 
30 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 6 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 2 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne:  
Wykład w formie prezentacji 
multimedialnej. 
Ćwiczenia oparte na obserwacji zbioru 
skał i skamieniałości. 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Zaliczenie ćwiczeń na ocenę. Egzamin. 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Geologia fizyczna 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Umiejętność identyfikacji głównych skał i skamieniałości w odniesieniu do ich wieku. 
Zrozumienie mechanizmów ewolucji atmosfery, litosfery i biosfery. 
Treści programowe:  
Wykład: Główne pojęcia w geologii historycznej. Przegląd historycznych poglądów dotyczących 
rozwoju litosfery. Metody badań wieku względnego. Chronostratygrafia, geochronologia, 
litostratygrafia oraz biostratygrafia. Tabela stratygraficzna. Metody badań wieku bezwzględnego. 
Ewolucja fauny i flory od prekambru do dziś. Cykle sedymentacyjno-diastroficzne w przeszłości. 
Prekambr - zasady podziału, świat organiczny, obszary występowania oraz cykle orogeniczne. 
Paleozoik – stratygrafia, ewolucja świata organicznego, zarys paleogeografii i tektoniki, facje, 
klimat. Mezozoik -  stratygrafia, rozwój  świata organicznego, zarys paleogeografii i tektoniki, 
facje i klimat. Kenozoik – stratygrafia, ewolucja fauny i flory, paleogeografia, rozwój facjalny, 
fałdowania alpejskie, zlodowacenia plejstoceńskie.  
 
Ćwiczenia: Przegląd skał i skamieniałości przewodnich w poszczególnych okresach 
geologicznych. Ciągłe i nieciągłe deformacje tektoniczne jako skutki procesów diastroficznych w 
litosferze. Metody badań wieku względnego i bezwzględnego. Stratygrafia, wykształcenie 
litologiczne i występowanie skał w Polsce poszczególnych okresów geologicznych. 
 
Umiejętności i kompetencje:  Umiejętność rozróŜniania i szeregowania wg wieku skał w 
poszczególnych jednostkach stratygraficznych. Umiejętność rozróŜniania głównych cykli 
orogenicznych w przyrodzie oraz identyfikacji głównych skamieniałości przewodnich 
fanerozoiku. 
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