
 
Nazwa przedmiotu 

Geologia i geomorfologia czwartorzędu 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Geologia 

Nazwa specjalności: 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Piotr Paweł Woźniak z Instytutu 
Geografii UG (wykład), mgr Janusz Dworniczak z Instytutu Geografii UG (ćwiczenia) 

Liczba godzin zajęć, w tym:  
30 wykładów,  
30 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 
5 
 

Rodzaj studiów: 
stacjonarne I stopnia  

Rok i semestr studiów: I, 1 

Status przedmiotu: 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 

Metody dydaktyczne:  
wykład – wykład z wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej; metoda 
przypadków, dyskusja moderowana; 
ćwiczenia – praca indywidualna; dyskusja 
moderowana 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
wykład – egzamin pisemny (po uprzednim zaliczeniu 
ćwiczeń) 
ćwiczenia – poprawne wykonanie opracowań 
graficznych, zaliczenie kolokwium 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
wiedza z zakresu podstaw geologii dynamicznej; umiejętność czytania map topograficznych i 
geologicznych, umiejętności kreślarskie 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
poznanie ogólnych praw rządzących genezą i ewolucją rzeźby powierzchni Ziemi, zwłaszcza 
obszaru środkowej Europy i Polski w czwartorzędzie 
Treści kształcenia: 
Wykład: miejsce geomorfologii wśród innych nauk o Ziemi; główne nurty badań w 
geomorfologii; źródła informacji w geomorfologii; patrzenie na rzeźbę; przegląd głównych metod 
wykorzystywanych w badaniach geomorfologicznych i osadów czwartorzędowych; ruchy 
masowe; procesy i formy eoliczne; rzeźba wulkaniczna; procesy i formy fluwialne; ewolucja 
stoku; rzeźba fluwialno-denudacyjna; typy form dolinnych; zjawiska i formy krasowe oraz 
sufozyjne; zaleŜność rozwoju rzeźby od budowy geologicznej, ruchów tektonicznych i warunków 
klimatycznych; procesy geomorfologiczne w strefie brzegowej mórz; środowiska akumulacji 
jeziornej i torfowiskowej; typy lodowców i podstawy ich dynamiki; rzeźba glacjalna na obszarach 
górskich; procesy, osady i formy glacjalne związane ze zlodowaceniami kontynentalnymi; 
petrografia osadów lodowcowych; procesy i rzeźba peryglacjalna; cykle glacjalno – 
interglacjalne; przyczyny zlodowaceń; podziały stratygraficzne czwartorzędu i zasięgi 
zlodowaceń w róŜnych częściach Europy i na innych kontynentach; ewolucja środowiska 
przyrodniczego w ramach cyklu glacjalno-interglacjalnego na przykładzie górnego plejstocenu 
(interglacjał eemski i zlodowacenie wisły); wpływ człowieka na rzeźbę i procesy 
geomorfologiczne; skutki działania procesów rzeźbotwórczych dla środowiska geograficznego i 
człowieka; współczesne przemiany rzeźby Polski. 
 
Ćwiczenia: analiza morfologiczna mapy topograficznej; zaleŜność rzeźby terenu od budowy 
geologicznej; procesy wietrzenia, erozji i denudacji; stratygrafia czwartorzędu; procesy i formy 
glacjalne. 
 
Umiejętności i kompetencje: wiedza na temat procesów geomorfologicznych i towarzyszących im 
zmian środowiska w przeszłości i współcześnie; umiejętność rozpoznawania form rzeźby i 



określenia procesów geomorfologicznych odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wskazywania 
czynników wywołujących te procesy 
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