
          
Nazwa przedmiotu   

Geologia osadów morskich 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Geologia 

Nazwa specjalności: - 

Nazwiska osób prowadzących: 
Prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska (wykład), mgr Maria Rucińska – Zjadacz (ćwiczenia) 

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

Liczba punktów ECTS: 6 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia  
 

Rok i semestr studiów: III rok, 5 
 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: 
Wykład: prezentacja multimedialna 
Ćwiczenia: ćwiczenia laboratoryjne 
  

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Wykład: egzamin 
Ćwiczenia: 
- sprawozdania z wykonanych analiz 
- kolokwium końcowe 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:  

Geologia fizyczna, Mineralogia 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Zapoznanie studentów z warunkami tworzenia się osadów morskich oraz ich cechami 
litologicznymi i prawidłowościami rozmieszczenia na dnie morskim (wykład).   
Zapoznanie z metodami badań własności fizycznych osadów morskich i interpretacji uzyskanych 
wyników (ćwiczenia). 
 
Treści programowe: 
Wykład: Metody badań osadów morskich. Źródła dopływu materiału osadowego do mórz i 
oceanów. Warunki transportu i sedymentacji osadów w środowisku morskim. Wybrane 
zagadnienia z geochemii osadów morskich. Prawidłowości rozmieszczenia osadów na dnie 
morskim. Klasyfikacja osadów. Przegląd głównych morskich środowisk sedymentacyjnych.  
 
Ćwiczenia: Opis makroskopowy osadów. Badania uziarnienia: analiza sitowa oraz graficzne i 
statystyczne metody przedstawiania wyników analizy sitowej,  analiza pipetowa. Oznaczanie 
własności fizycznych osadu: gęstość objętościowa i gęstość właściwa, wilgotność, porowatość. 
Oznaczanie zawartości materii organicznej (metoda straty przy praŜeniu) i Ca CO3 (aparat 
Scheiblera). Określanie stopnia obtoczenia ziaren osadu. Analiza otoczaków: diagram Zingga.  
 
Umiejętności i kompetencje:Po zaliczeniu kursu student posiada wiedzę o warunkach 
powstawania osadów w środowisku morskim i ich cechach litologicznych. Zna prawidłowości 
rozprzestrzeniania się cząstek mineralnych i organicznych w środowisku morskim. Rozumie 
pionową i poziomą strefowość rozmieszczenia osadów morskich. 
Posiada praktyczne umiejętności opisu makroskopowego i określania głównych cech 
litologicznych osadów morskich. Potrafi, na podstawie wyników analiz cech fizycznych i 
wybranych własności chemicznych, dokonać charakterystyki środowiska sedymentacyjnego, z 
którego osad pochodzi. 
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