
      
Nazwa przedmiotu   

Petrografia 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Geologia 

Nazwa specjalności: 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Jacek Michniewicz (Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
 
Liczba godzin zajęć 45 , w tym:  
15 wykład 
30 ćw. lab.  

Liczba punktów ECTS: 3 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne:  
Wykład połączony z prezentacją 
multimedialną (część ilustracji studenci 
otrzymują w formie pliku PDF). 
Ćwiczenia - obserwacje preparatów 
mikroskopowych z wykorzystaniem 
polaryzacyjnych mikroskopów 
petrograficznych. 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
zaliczenie ćwiczeń: indywidualny sprawdzian z 
umiejętności mikroskopowego rozpoznawania 
podstawowych minerałów skałotwórczych oraz 
podstawowych typów skał. 
Egzamin pisemny z całości wiedzy przekazanej 
podczas wykładów oraz ćwiczeń.  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: mineralogia 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: Poznanie podstawowych procesów formujących skały litosfery,  
poznanie podstaw optyki kryształów w celu świadomego posługiwania się mikroskopem 
polaryzacyjnym, nabycie umiejętności identyfikacji oraz opisu głównych minerałów 
skałotwórczych oraz podstawowych typów skał magmowych, osadowych i metamorficznych w 
badaniach mikroskopowych. 
 
Treści kształcenia: 
 Wykład: petrografia, petrologia - wstępne definicje, zarys historii rozwoju nauk petrograficznych. 
Petrgrafia skał magmowych: geneza skał magmowych w kontekście budowy wnętrza Ziemi, 
skład fazowy magmy, pojęcie stopu przechłodzonego. Magmy pierwotne, macierzyste i 
pochodne, zasadniczy skład chemiczny magm. Temperatura, lepkość magm i law. Procesy 
róŜnicujące magmy, diagramy równowag fazowych ilustrujące krystalizację równowagową i 
frakcjonalną (konstrukcja diagramów, reguła dźwigni, krystlizacja układu diopsyd -anortyt, albit-
anortyt). Etapy stygnięcia magmy, krystalizacja stopów resztkowych. Skład chemiczny skał 
magmowych (pierwiastki główne, śladowe, izotopy, pierwiastki dopasowane i niedopasowane, 
pojęcie współczynnika podziału). Klasyfikacje skał magmowych, z uwagi na zawartość 
krzemionki oraz Al2O3. Klasyfikacja skał głębinowych IUGS. Obliczanie składu normatywnego 
skał wulkanicznych CIPW, klasyfikacja IUGS skał wulkanicznych. Klasyfikacja TAS. Chemizm 
bazaltów, główne szeregi dyferencjacji magm bazaltowych (szereg toleitowy i alkaliczny), 
wulkanizm grzbietów oceanicznych (MORB, EMORB), wysp wulkanicznych (OIB), pokryw 
bazaltowych (LIP), wulkanizm stref konwergencji - bazalty Ca-alkaliczne. Pierwiastki śladowe 
MORB, OIB oraz stref subdukcji. Klasyfikacja granitoidów (granity typu S, I, A). Wulkanizm 
kontynentalny. 
Petrografia skał osadowych: Nomenklatura skał piroklastycznych. Główne reakcje wietrzenia 
chemicznego (rozpuszczanie, uwodnienie, utlenianie), produkty wietrzenia, transport, 
sedymentacja, środowiska sedymentacji lądowej i morskiej. Morskie oraz lądowe facje 
geochemiczne. Skały okruchowe ich składniki auto- oraz allogeniczne. Cechy teksturalne skał 
osadowych, podstawowe statystyczne parametry uziarnienia. Pojęcie dojrzałości teksturalnej, 
dojrzałości składu oraz dojrzałości chemicznej osadu. Upakowanie ziaren - rodzaje kontaktów 



międzyziarnowych. Spoiwo skał osadowych, jego rodzaje, geneza i forma wykształcenia. Pojęcie 
porowatości absolutnej i efektywnej oraz pierwotnej i wtórnej. Systematyka skał grubo-, średnio- 
i dronookruchowych. Geneza osadów kwarcowych, arkozowych i szarogłazowych. 
Charakterystyka petrograficzna lessów. Minerały autogeniczne skał osadowych, grupa 
krzemionki, skalenie, minerały ilaste. Klasyfikacja skał ilastych. 
Skały węglanowe, "orto-" i "allochemy". Cementacja osadu węglanowego, typy cementu w 
skałach węglanowych. Systematyka wapieni wg Folka (1959, 1962) oraz Dunhama (1962). 
Procesy dolomityzacji. Ewaporaty. Skały krzemionkowe, środowiska ich sedymentacji, 
klasyfikacja.  
Petrografia skał metamorficznych: rodzaje metamorfizmu (metamorfizm lokalny, regionalny oraz 
morskiego dna), czynniki metamorfizmu, termodynamiczny sens przemian metamorficznych 
zachowanie się faz mineralnych w warunkach metamorfizmu progresywnego i regresywnego, 
struktury i tekstury skał metamorficznych, mineralne termometry i barometry metamorfizmu, 
facje metamorficzne. Ultrametamorfizm, anateksis, migmatyty. 
 
Ćwiczenia: Podstawy optyki kryształów: współczynnik załamania światła, polaryzacja światła, 
podwójne załamanie, modele dwu i jednopowłokowe cech optycznych kryształów, interferencja 
światła w kryształach, budowa mikroskopu polaryzacyjnego, badania ortoskopowe (metoda 
Beckego, reliefu, wygaszanie światła, pleochroizm, barwy interferencyjne, dwójłomność), główne 
minerały skałotwórcze skał magmowych. Struktury i tekstury skał magmowych. Obserwacje i 
rozpoznawanie podstawowych typów skał magmowych. Minerały skałotwórcze skał osadowych, 
obserwacje i rozpoznawanie skał okruchowych, węglanowych, krzemionkowych oraz 
ewaporatów. Minerały skałotwórcze, struktury  i tekstury, identyfikacja skał metamorficznych. 
  
Umiejętności i kompetencje: Po ukończeniu kursu słuchacz powinien znać podstawy wiedzy 
dotyczącej genezy poszczególnych typów skał oraz nabyć umiejętność ich rozpoznawania, 
klasyfikacji oraz opisu. 
Wykaz literatury (wykład) : 
- podstawowej: 
         Manecki A., Muszyński M (red.) 2008: Przewodnik do petrografii. Uczelniane 
Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków. 
        Ryka W. Maliszewska A., 1991: Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne. 
Warszawa 
         Kozłowski i in. 1986: Petrologia skał metamorficznych. Uniwersytet Śląski, Katowice 
         Majerowicz A. Wierzchołowski B. 1990. Petrologia skał magmowych. Wyd. Geologiczne, 
Warszawa. 
         Gradziński i in. 1986: Zarys sedymentologii. Wyd. Geologiczne. 
- uzupełniającej: 
         Hibbard M.J. 1995: Petrography to Petrogenesis. Prince Hall, New Jersey, 
zalecane strony internetowe:                                                      
         http://www.tulane.edu/~sanelson/eens211 
         http://www.brocku.ca/earthsciences/people/gfinn/petrology/321lect.htm 
 
Wykaz literatury (ćwiczenia):  
        Penkala T. 1971: Optyka kryształow. PWN Warszawa, 
        Łapot W. 2004: optyka kryształow dla geologów i gemmologów. Wyd. Uniw. Ślaskiego, 
Katowice, 
        Bolewski i in 1981: Mineralogia Ogólna. Wyd. Geol. Warszawa, 
        Borkowska M., Smulikowski K., 1973: Minerały Skałotwórcze. Wyd. Geol. Warszawa, 
        Manecki A., Muszyński M (red.) 2008: Przewodnik do petrografii. Uczelniane 
Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków. 
 

 


