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Nazwa kierunku: 
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Nazwa specjalności:         

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska 
(wykład), dr Katarzyna Polańska (ćwiczenia) 

Liczba godzin zajęć 60, w tym:                                     
30 wykład 
30 ćw. lab.                       

Liczba punktów ECTS: 5 

Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: 
Wykład: wykład tradycyjny, prezentacje 
multimedialne. 
Ćwiczenia: wykonywanie map, 
przekrojów metodą tradycyjną oraz przy 
uŜyciu metod komputerowych, badania 
laboratoryjne, zadania rachunkowe. 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Wykład – egzamin testowy 
Ćwiczenia – zaliczenie wszystkich prac 
ćwiczeniowych, kolokwium końcowe. 
 

Przedmiot wprowadzający: Geologia fizyczna 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zdobycie wiedzy o warunkach formowania się zbiorowisk wód podziemnych i podziemnym 
obiegu wód  oraz o potencjalnych źródłach zanieczyszczeń i sposobach ochrony  tych wód. 
Treści programowe: 
Wykład: Pojęcia hydrogeologiczne. Genetyczne typy wód podziemnych. Własności 
hydrogeologiczne skał. Infiltracja i czynniki warunkujące infiltrację. Własności fizyczne, 
organoleptyczne i skład chemiczny wód podziemnych. Podstawowe prawa ruchu wód 
podziemnych. Ogólna charakterystyka zbiorowisk wód podziemnych. Klasyfikacja wód 
podziemnych. Zasoby wód podziemnych i zasady ich ochrony. Źródła zanieczyszczeń wód 
podziemnych  i ich klasyfikacja. Sposoby ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami. 
Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce.  
 
Ćwiczenia: Przekrój hydrogeologiczny. Mapa hydroizohips. Mapa warunków infiltracji. Metody 
oznaczania współczynnika filtracji. Metody przedstawiania analiz chemicznych wody. Podstawy 
modelowania hydrogeologicznego z uŜyciem programu MIKE SHE: konstrukcja modelu, 
określanie granic obszaru, zasady wprowadzania warunków brzegowych, odwzorowanie budowy 
geologicznej, tarowanie i weryfikacja modelu. 
 
Umiejętności i kompetencje:  Znajomość procesów i czynników kształtujących stosunki 
hydrogeologiczne. Umiejętność czytania map hydrogeologicznych,  wykonywania przekrojów i 
map tematycznych. Znajomość podstaw modelowania hydrogeologicznego. 
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