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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Geologia

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Geology

Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS

2.00
2

Semestry

2

3

WIL BUD oIS B11 13/14

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

2

15

0

15

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie geologicznych procesów kształtujących w przeszłości i obecnie przypowierzchniowe partie Ziemi.
Cel 2 Poznanie zależności warunków geologiczno-inżynierskich podłoża budowlanego od procesu ich powstawania.
Cel 3 Poznanie genezy i właściwości skał magmowych, osadowych, metamorficznych.

Kod archiwizacji: 0FA1AAB6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 Poznanie wpływu procesów geologicznych na występowanie różnych form geomorfologicznych na terenie
Polski i ich budowy geologicznej.
Cel 5 Nauczenie określeń rodzajów gruntów budowlanych i ich charakterystyki jako podłoża budowlanego.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zakres wiadomości z geografii i fizyki obowiązującego programu szkoły średniej w Polsce

5

Efekty kształcenia

EK1 Umiejętności Nabycie umiejętności identyfikacji warunków geologicznych dla lokalizacji inwestycji budowlanej (litologii, stratygrafii, istniejących potencjalnych procesów geologicznych).
EK2 Umiejętności Umiejętność rozpoznawania podstawowych skał osadowych, magmowych i metamorficznych,
określenie ich podstawowych właściwości, struktury, tekstury i składu mineralnego.
EK3 Umiejętności Umiejętność identyfikowania budowy geologicznej terenu budowlanego w szerokim kontekście
geologicznym
EK4 Wiedza Rozumienie procesów geologicznych w kontekście budowy geologicznej Ziemi w tym aktualnych
procesów kształtujących przypowierzchniowe partie Ziemi.
EK5 Wiedza Zrozumienie zależności warunków geologiczno-inżynierskich podłoża budowlanego od procesu ich
powstawania.
EK6 Kompetencje społeczne Zrozumienie pojęć stosowanych w naukach geologicznych i geotechnice w celu
właściwej współpracy absolwenta budownictwa z geologami i geotechnikami.Umiejętność pracy w zespole,
umiejętność posługiwania się programami komputerowymi stosowanymi w geologii inżynierskiej i wyszukiwanie informacji w internecie.

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Budowa Ziemi, pojęcie litosfery, procesy geologiczne kształtujące powierzchnię
Ziemi, procesy geologiczne endogeniczne i egzogeniczne; czas geologiczny,

1

W2

Naprężenia globalne - dziś, trzęsienia Ziemi: przyczyny, przebieg i skutki; tektonika
kier litosfery: strefy ryftowe, strefy subdukcji, uskoki transformacyjne.

1

W3

Plutonizm i wulkanizm przyczyny i mechanizm. Typy magmy, krystalizacja,
klasyfikacja skał magmowych, . Powstawanie i formy występowania skał
magmowych i plutonicznych.

1

W4

Metamorfizm: czynniki, klasyfikacja, skały metamorficzne.

1

W5

Procesy prowadzące do powstawania skał osadowych. Procesy zewnętrzne:
wietrzenie, erozja, transport i akumulacja w różnych środowiskach.

1
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W6

Sedymentacja. Środowiska sedymentacji. Proces powstawania skał osadowych
i zależność właściwości skał osadowych od środowiska sedymentacyjnego

1

W7

Formy występowania skał osadowych. Klasyfikacja skał osadowych. Elementy
warstwy.

1

W8

Diastrofizm: przyczyny i skutki. Fałdy i płaszczowiny. Elementy fałdu. Uskoki,
rowy i zręby. Elementy uskoku. Spękania i cios.Deformacje ciągłe i nieciągłe.

1

W9

Grunty budowlane. Charakterystyka i podział wg normy PN-EN ISO 14 688-1 i
normy PN-86/B-02480.Makroskopowe oznaczanie gruntów, analiza
granulometryczna, wykres uziarnienia.

1

W10

Mapy geologiczne, podział map dokumentacja geologiczno-inżynierska,
dokumentacja geotechniczna.

1

W11

Wody podziemne, podział wód podziemnych, hydrogeologiczne warunki i cechy
wód podziemnych, zwierciadło napięte i swobodne, spadek hydrauliczny, żródła

1

W12

Ruchy masowe. klasyfikacja. Przyczyny i skutki powstawania osuwisk. Rodzaje
osuwisk. Sposoby monitorowania i zapobiegania osuwiskom, tereny górnicze
i pogórnicze.

2

W13

Budowa geologiczna Polski

2

Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Właściwości fizyczne minerałów: makro i mikroskopowe określenie właściwości
różnych minerałów

2

L2

Rozpoznawanie makro i mikroskopowe; opis skał magmowych z uwzględnieniem
ich wykorzystania w budownictwie

2

L3

Rozpoznawanie makro i mikroskopowe; opis skał osadowych z uwzględnieniem ich
wykorzystania w budownictwie

2

L4

Rozpoznawanie makro i mikroskopowe; opis skał metamorficznych
z uwzględnieniem ich wykorzystania w budownictwie

2

L5

wykonanie profili z otworów geologiczno-inżynierskich i przekroju
geologiczno-inżynierskiego w programie Geostar

2

L6

wykonanie przekroju geologicznego z mapy geologicznej wzdłuż zadanej linii
przekrojowej wraz z interpretacją geologiczno-inżynierską

2

Strona 3/8

Liczba
godzin

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Laboratoria

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L7

identyfikacja próbek gruntów z wierceń, wykonanie krzywej granulometrycznej
gruntu według normy PN-EN ISO 14 688-1 i normy PN-86/B-02480. Oznaczenie
nazwy gruntu.

2

L8

Rozpoznanie i opis budowy geologicznej w wytyczonym miejscu na inwestycję
budowlaną na podstawie szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Prezentacje multimedialne
N4 Praca w grupach
N5 Konsultacje
N6 Inne

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

10

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

8

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Zaliczenie obejmuje praktyczny sprawdzian z rozpoznawania skał, wykonanie projektów na ćwiczeniach i kolokwium
zaliczeniowe
Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne
F2 Projekt indywidualny
F3 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

X

Na ocenę 3.0

X

Na ocenę 3.5

X

Na ocenę 4.0

X

Na ocenę 4.5

X

Na ocenę 5.0

X
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

X

Na ocenę 3.0

X

Na ocenę 3.5

X

Na ocenę 4.0

X

Na ocenę 4.5

X

Na ocenę 5.0

X
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x
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Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x

10

Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

N1 N2 N4

F2 F3 P1

EK1

EK5, EK6

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 w9
w10 w11 w12
w13 l5 l6 l7 l8

EK2

EK5, EK6

Cel 3

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 l1 l2 l3 l4

N1 N2

F1

N1 N2 N4

F2 F3 P1

EK3

EK4 i EK6

Cel 4

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 w11
w12 w13 l5 l6 l8

EK4

EK3 i EK6

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 w11
w12 w13

N1 N3

P1

Cel 2

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 w9
w10 w11 w12
w13 l5 l6 l7 l8

N1 N2 N4

F2 F3 P1

Cel 5

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 w9
w10 w11 w12
w13 l5 l6 l7 l8

N1 N2 N3 N4

F1 F2 F3

EK5

EK6

EK6

EK1, EK2, EK3,
EK4, EK5

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] M.Wacławski (red.) — Zarys geologii i hydrogeologii, Kraków, 2005, Wyd. Polit. Krakow.
[2 ] M.Plewa — Geologia inżynierska z petrografią, Kraków, 1996, Wyd. Polit. Krakow.
[3 ] M.Książkiewicz — Geologia dynamiczna, Warszawa, 1972, Wyd. Geol.
[4 ] E.Lenczewska-Samotyja i in. — Zarys geologii inżynierskiej i hydrogeologii, Warszawa, 2000, Wyd. Polit.
Warszaw.

Literatura uzupełniająca
[1 ] Z.Glazer, J.Malinowski — Geologia i geotechnika, Warszawa, 1991, Wyd.PWN
[2 ] M.Plewa i in. — Geologia inzynierska i hydrogeologia, Kraków, 1998, Wyd. Polit. Krakow.
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Literatura dodatkowa
[1 ] Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. część 1: Oznaczanie
i opis
[2 ] Norma PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. prof. PK Elżbieta Pilecka (kontakt: epilecka@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (kontakt: epilecka@pk.edu.pl)
2 dr inż. Mirosława Bazarnik (kontakt: mbazarnik@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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