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Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia  Rok i semestr studiów: II, 3 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne: 
Wykład: Ustne przekazanie, wspomagane 
foliami oraz prezentacjami 
multimedialnymi. 
Ćwiczenia: Eksperymenty laboratoryjne 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Ćwiczenia: wykonanie  prac laboratoryjnych, 
przygotowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. 
Egzamin: pisemny i ustny 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: zaliczony 
przedmiot Chemia 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu krąŜenia pierwiastków w przyrodzie; stosowania 
geochemicznych metod badawczych 
Treści programowe:  
Wykład: Główne problemy geochemii oraz jej powiązania z innymi naukami (hydrogeochemia, 
biogeochemia). Charakterystyka geochemiczna stref kuli ziemskiej. Czynniki geochemiczne i 
klasyfikacja, mechanizm oraz dynamika obiegu pierwiastków głównych i śladowych w 
przyrodzie. Środowisko i procesy geochemiczne w litosferze. Globalne cykle geochemiczne. 
Zmiany globalne oraz geochemia atmosfery i gazów cieplarnianych. Charakterystyka 
geochemiczna wybranych pierwiastków (metale cięŜkie, pierwiastki biogeniczne, izotopy trwałe i 
promieniotwórcze). Techniki izotopowe oraz chronologia izotopowa i izotopowy bilans mas. 
Bilans cieplny i geotermia. Geochemia związków organicznych. Podstawowe czynniki abiotyczne 
wpływające na chemizm wód podziemnych. 

Ćwiczenia: Kinetyka rozpuszczalności  krzemionki w osadach morskich. Formy węgla  w 
osadach i ich oznaczenie. Gleba jako źródło naturalnych aerozoli. Oszacowanie składu 
chemicznego aerozoli z uwzględnieniem naturalnych składników chemicznych. 
Transformacje i transport atmosferyczny naturalnych aerozoli i ich udział 
w depozycji do Bałtyku. 
 
Umiejętności i kompetencje: 
 
Umiejętność poprawnego wnioskowania o procesach geochemicznych na podstawie danych z 
zakresu chemii, biologii, geologii. 
Wykorzystanie języka naukowego w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami w zakresie 
geochemii. 
Rozumienie zjawisk i procesów fizycznych oraz chemicznych zachodzących w przyrodzie. 
Postrzeganie relacji pomiędzy powyŜszymi procesami.   
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