
          
Nazwa przedmiotu   

Geofizyka 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Geologia 

Nazwa specjalności: 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Stanisław Fedorowicz 
z Instytutu Geografii UG 
 
Liczba godzin zajęć 45, w tym:  
30 wykład 
15 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 4 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia  
 

Rok i semestr studiów: III, 5 
 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: 
Wykład: 
Ćwiczenia: 
  

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
ćwiczenia –prezentacja + kolokwium 
wykład - egzamin 
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: - 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
 
Treści programowe:  
Wykład: Ruch obrotowy i kształt Ziemi. Pole grawitacyjne Ziemi. Izostazja. Ziemskie pole 
magnetyczne. RóŜnookresowe zmiany pola magnetycznego, paleomagnetyzm, 
magnetosfera. Pole termiczne Ziemi. Elementy sejsmologii –skale intensywności 
wstrząsów mechanizmy ogniskowe, rozkłady energetyczne wstrząsów fale sejsmiczne. 
Elementy sesjmotektoniki –przyczyny trzęsień Ziemi, strefy sejsmiczne. Pasywna 
tomografia sejsmiczna. Budowa wnętrza Ziemi. Metody geofizyki –refrakcyjne, 
refleksyjne, elektrooporowe, elektromagnetyczne, grawitacyjne, magnetometryczne. 
Metody geofizyki otworowej –karotaŜ elektryczny. Metody jądrowe. Metody geofizyczne 
w: rozpoznawaniu struktury litosfery, i skorupy ziemskiej, rozpoznawaniu basenów 
osadowych, analiza płytkich prac geologicznych.  
 
Ćwiczenia: Wykorzystanie metod geofizyki stosowanej: refrakcyjne, refleksyjne, elektrooporowe, 
elektromagnetyczne , grawitacyjne, magnetometryczne w badaniach geofizycznych. Przykłady 
wykorzystania metod jądrowych w badaniach skorupy ziemskiej.(prezentacja). Wykorzystanie 
metod geofizycznych w rozpoznawaniu struktur litosfery i skorupy ziemskiej. 
 
Umiejętności i kompetencje: stosowania powierzchniowych metod geofizycznych. Wykonywanie i 
wykorzystanie geofizycznych pomiarów otworowych oraz wykonywanie danych geofizycznych w 
kartografii geologicznej, hydrogeologii, geologii inŜynierskiej oraz geologii środowiskowej. 
 
Wykaz literatury; 
- podstawowej: 
Fedorowicz S., 2008, Geofizyka i geochemia. Skrypt dla studentów kierunku geografii, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; 
Mietelski J., 2001, Astronomia w geografii, PWN, Warszawa; 
Stenzel P., Szymanko J. 1973, Metody geofizyczne w badaniach hydrologicznych i 



geologiczno-inŜynierskich, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa. 
- uzupełniającej: 
Mortimer Z., 2004, Zarys fizyki Ziemi, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-
Dydaktyczne, Kraków; 
Piersa H., 1996, Elementy Fizyki dla ekologów, Wydawnictwo KUL, Lublin. 
Resnick R., Halliday D., 1980, Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych, 
Tom I, Wydanie VI, PWN, Warszawa. 
 

 

 


