
Nazwa przedmiotu   

Tektonika 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Geologia 

Nazwa specjalności: 

Nazwisko osoby prowadzącej: dr Aleksandra Marczyńska - Redlińska 

Liczba godzin zajęć 60, w tym:  
30 wykładu 
30 ćwiczeń aud. 

Liczba punktów ECTS:6 

Rodzaj studiów: 
stacjonarne I stopnia  

Rok i semestr studiów: 
III rok, 5 semestr 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 

Metody dydaktyczne: 
Wykład: wykład tradycyjny, prezentacje 
multimedialne, 
Ćwiczenia: praca z przekrojami i mapami 
geologicznymi 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Wykład: egzamin 
Ćwiczenia: zaliczenie 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Geologia fizyczna, Procesy endogeniczne Ziemi, Petrografia 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Student zdobywa wiedzę teoretyczną potrzebną do przeprowadzenia analizy tektonicznej oraz zostaje 
przeszkolony z wybranych metod badań tektonicznych, moŜliwych do zastosowania w terenie i laboratorium. 
Student nabiera umiejętności rozpoznawania struktur tektonicznych, ich relacji przestrzennych i następstwa w 
skałach; prezentacji w projekcji stereograficznej i rekonstrukcjach na przekrojach; ustalania kierunku transportu 
tektonicznego; interpretacji strukturalnej obiektów geologicznych. 
 
Treści programowe: 
Wykład: 
Elementy geotektoniki (budowa i własności fizyczne Ziemi). Mechanika skał (siła, napręŜenie, odkształcenie, 
reologia, własności wytrzymałościowe skał, parametry dyskryminacyjne). Struktury tektoniczne – spękania, 
uskoki, fałdy: mechanizmy i warunki powstawania, identyfikacja, klasyfikacja, współwystępowanie. Analiza 
geometryczna i kinematyczna, reŜimy tektoniczne. Mezostruktury (klasyfikacja, geneza, metody analizy). 
Ewolucja struktur tektonicznych w skałach osadowych i krystalicznych. Ustalanie sekwencji deformacji 
tektonicznych i podstawy regionalnych interpretacji tektonicznych. Specjalne mechanizmy deformacji 
(tektonika grawitacyjna, formowanie i deformacje ciał magmowych, glacitektonika). 
  
Ćwiczenia: 
Charakterystyka porównawcza skorupy kontynentalnej i oceanicznej. Typy granic płyt litosferycznych i efekty 
fizjograficzne. Struktury tektoniczne, ciągłe i nieciągłe i ich obraz na mapie. Przegląd struktur halokinetycznych 
i glacitektonicznych. Ewolucja struktur geologicznych.  
 
Umiejętności i kompetencje: 
Rozpoznawanie struktur tektonicznych, ich relacji przestrzennych i następstwa w skałach; prezentacja w 
projekcji stereograficznej i rekonstrukcjach na przekrojach; ustalanie kierunku transportu tektonicznego; 
interpretacja strukturalna obiektów geologicznych.  
Wykaz literatury: 
Dadlez, R., Jaroszewski, W., 1994. Tektonika. Wyd. Geologiczne, Warszawa. 
Czechowski L. 1994. Tektonika płyt i konwekcja w płaszczu Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 

 


