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Wybrane zagadnienia z geologii i geotechniki
Sylabus modułu zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Geodezja i Kartografia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Poziom kształcenia
Studia inżynierskie I stopnia

Forma studiów
Stacjonarne

Profil studiów
Ogólnoakademicki

Cykl dydaktyczny
2021/2022

Kod przedmiotu
GGiISGIKS.Ii2K.75a343e27ef5dacf1c2cdb2ba82931df.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Koordynator
przedmiotu

Tomasz Stoch

Prowadzący zajęcia Tomasz Stoch, Paweł Sopata

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15

Liczba
punktów ECTS
2

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest omówienie wybranych zagadnień z zakresu geologii i geotechniki, które mogą być
wykorzystane podczas wykonywania prac geodezyjnych w terenie.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Ogólną budowę geologiczną Ziemi, podstawowe
zagadnienia budowy tektonicznej oraz stratygrafii GIK1A_W01, GIK1A_W09 Aktywność na zajęciach,

Egzamin

W2
Klasyfikacje gruntów budowlanych oraz podstawowe
cechy fizyczne i mechaniczne gruntów a także metody
badania podstawowych cech podłoża gruntowego

GIK1A_W09
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Egzamin

W3
Jakie procesy geologicznie kształtują zewnętrzną
warstwę skorupy ziemskiej i jakie rodzaje skał zostały
w wyniku tych procesów wykształcone

GIK1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Zinterpretować dane o budowie geologicznej rejonu
obserwacji oraz określić elementy zalegania warstw
skalnych na podstawie danych z badań geologicznych

GIK1A_W09, GIK1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Projekt, Egzamin

U2
Określić rodzaj podłoża gruntowego i przeprowadzić
proste obliczenie określające jego stateczność
w skarpie lub zboczu

GIK1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Świadomego wykonywania pracy geodezyjnej
w terenie dotyczącej inwestycji z zakresu
budownictwa, budownictwa podziemnego i górnictwa
odkrywkowego surowców pospolitych oraz
komunikowania się ze specjalistami z zakresu geologii,
geologii inżynierskiej i geotechniki.

GIK1A_K01, GIK1A_K03 Wykonanie projektu

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu geologii i geotechniki, z którymi mogą
się  zetknąć  w  praktyce  zawodowej.  Dotyczy  to  głównie  znajomości  budowy  oraz  zjawisk  zachodzących  w
przypowierzchniowej warstwie gruntu, w której wykonywane są inwestycje górnicze i budowlane realizowane z udziałem
służb geodezyjnych i mierniczych.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Ćwiczenia projektowe 15

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1

Dodatkowe godziny kontaktowe 4
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Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej,
sprawozdania 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Wprowadzenie do zajęć z przedmiotu "geologia i
geotechnika", definicje podstawowych pojęć oraz
przekrojowy opis zagadnień poruszanych na
wykładach. Przedstawienie literatury przedmiotu oraz
wymagań dotyczących jego zaliczenia.

2. Budowa geologiczna Ziemi, procesy endogeniczne i
egzogeniczne kształtujące jej powierzchnię.

3. Geologiczne dzieje Ziemi i elementy stratygrafii,
tektonika i opis ułożenia warstw skalnych w skorupie
ziemskiej.

4. Badania geologiczne, geologia poszukiwacza
(poszukiwanie i rozpoznawanie złóż surowców
mineralnych). Kartowanie geologiczne.

5. Grunt budowlany, klasyfikacje gruntów
budowlanych, ich właściwości fizyczne, badania
terenowe.

6. Zagadnienia związane z obecnością wody w
gruncie, przepływ wody w gruncie i zjawiska z nim
związane.

7. Ruchy masowe. Problemy stateczności podłoża
gruntowego i niekorzystne zjawiska związane z
brakiem stateczności skarp i zboczy.

W1, W2, W3, K1 Wykład

2.

Podstawowe minerały i skały budujące skorupę
ziemską: Przedstawienie podstawowych procesów
geologicznych kształtujących wierzchnią warstwę
skorupy ziemskiej oraz przedstawienie na tym tle
ogólnej budowy litologicznej. Opis podstawowych
minerałów skałotwórczych i podział skał według
genezy ich powstania.

W2, U1, U2, K1 Ćwiczenia projektowe

3.
Dzieje Ziemi, pojęcie osi czasu geologicznego:
Kształtowanie się skorupy ziemskiej w czasie,
wydzielenia jednostek czasu geologicznego. Graficzna
prezentacja map stratygraficznych.

W2, U1, U2, K1 Ćwiczenia projektowe

4.
Budowa tektoniczna oraz elementy zalegania warstw
geologicznych: Budowa tektoniczna litosfery,
przestrzenne zaleganie warstw skalnych oraz metody
oznaczenia i zapisu elementów zalegania.

W2, U1, U2, K1 Ćwiczenia projektowe
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5.

Mapy i przekroje geologiczne, kartowanie geologiczne:
Omówienie i prezentacja map i przekrojów
geologicznych. Zasady kartowania geologicznego
warstw geologicznych na podstawie obserwacji
naturalnych odsłonięć warstw skalnych oraz wyników
badań geologicznych. Mapy geologiczno-złożowe.

W2, U1, U2, K1 Ćwiczenia projektowe

6.

Badania geologiczne dla określenia budowy
geologicznej skorupy ziemskiej: Omówienie
stosowanych w geologii metod badania wierzchnich
warstw skorupy ziemskiej w celu opisu budowy
geologicznej litosfery.

W2, U1, U2, K1 Ćwiczenia projektowe

7.

Klasyfikacja gruntów budowlanych i metody ich
badania: Podział i klasyfikacja gruntów budowlanych
wg polskich norm i norm europejskich. Właściwości
makroskopowe i fizyczne gruntu budowlanego.
Podstawowe pojęcia z dziedziny gruntoznawstwa.
Metody i przyrządy stosowane w badaniach gruntów
budowlanych pod względem określenia cech
makroskopowych i fizycznych gruntu.

W2, U1, U2, K1 Ćwiczenia projektowe

8.

Stateczność podłoża gruntowego: Omówienie przyczyn
braku stateczności podłoża gruntowego oraz
prezentacja przykładów niszczącego działania
procesów osuwiskowych. Możliwości badania i
zapobiegania osuwaniu się gruntu. Metody obliczenia
stateczności skarp wykonanych z gruntu spoistego i
niespoistego.

W2, U1, U2, K1 Ćwiczenia projektowe

9. Mapy i przekroje geologiczne: Prezentacja map i
przekrojów geologicznych. Intersekcja geologiczna. W1, W2, W3, U1, U2, K1 Ćwiczenia laboratoryjne

10.
Wyznaczanie zalegania warstw geologicznych: Pojęcie
elementów zalegania warstw geologicznych. Metody
wyznaczania. Temat praktyczny do samodzielnego
wykonania na mapie.

W1, W2, W3, U1, U2, K1 Ćwiczenia laboratoryjne

11.

Zaleganie warstwy złożowej, dane z otworów
badawczych: Mapy geologiczno-górnicze. Profile
otworów badawczych. Metoda Baumana wyznaczania
zalegania warstwy złożowej. Wizualizacja danych z
programie Strater.

W1, W2, W3, U1, U2, K1 Ćwiczenia laboratoryjne

12. Cechy fizyczne gruntu: omówienie, przykłady
przeliczania. W1, W2, W3, U1, U2, K1 Ćwiczenia laboratoryjne

13. Cechy mechaniczne, omówienie, przykłady
obliczeniowe. W1, W2, W3, U1, U2, K1 Ćwiczenia laboratoryjne

14.
Stateczność skarpy. Analiza stateczności skarpy -
grunty spoiste i niespoiste. Temat praktyczny
dotyczący obliczania warunków stateczności skarp i
zboczy w rejonach osuwiskowych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1 Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia:

Wykład tablicowy, Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, Prace kontrolne i przejściowe, Prezentacja multimedialna, Dyskusja,
Projekt, Praca grupowa
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Rodzaj zajęć Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się

Waru
nki

zalicz
enia

przed
miotu

Wykład Aktywność na zajęciach, Wykonanie projektu, Egzamin

Ćwiczenia laboratoryjne Aktywność na zajęciach, Wykonanie projektu, Kolokwium, Egzamin, Studium
przypadków

Ćwiczenia projektowe Aktywność na zajęciach, Wykonanie projektu, Projekt, Egzamin, Studium przypadków

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu

Zaliczenie ćwiczeń wymaga obecności na zajęciach (ćwiczenia projektowe i laboratoryjne), oddaniu i pozytywnym zaliczeniu
wydanych projektów oraz pozytywnym zaliczeniu kolokwiów z bieżących tematów zajęć. Zaliczenia poprawkowe odbywają
się w terminach egzaminów. Dopuszczenie do egzaminu nie wymaga zaliczenia ćwiczeń.

Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z ćwiczeń projektowych oraz laboratoryjnych oraz testu zaliczenowego, który
przeprowadzony jest w formie pisemnej. OK = w1*T+w2*P+w3*L gdzie: T - ocena z testu P - ocena z ćwiczeń projektowych L
- ocena z ćwiczeń laboratoryjnych w1, w2, w3 - wagi równe odpowiednio 0.4, 0.3 i 0.3 (Uchwała Nr 76/2015 Rady Wydziału
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH z 18 czerwca 2015 r.)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Nieobecność na zajęciach po uzgodnieniu z prowadzącym może być odrobiona w innym terminie na zajęciach innej grupy
ćwiczeniowej. W razie braku takich zajęć wiedzę w danym zakresie należy uzupełnić indywidualnie (praca własna).
Występujące problemy można zgłaszać w czasie konsultacji (terminy dostępne u prowadzącego).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe informacje z zakresu geografii ze szkoły średniej.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest
obowiązkowa

Wykład: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci
winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez
prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać
zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania
rozwiązania postawionego problemu. Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskania
kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy. Wybrane ćwiczenia
laboratoryjne oraz projektowe mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem platformy e-learningowej (UPeL) w formie
zdalnej. Prowadzący poinformuje grupę o takim fakcie z odpowiednim wyprzedeniem. 
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Literatura
Obowiązkowa

1. Wiłun, Zenon, Zarys geotechniki; : podręcznik akademicki, Wydanie Wyd. 7. Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji1.
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Dodatkowa
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Badania i publikacje
Publikacje

Stoch T.: "Wpływ warunków geologiczno-górniczych eksploatacji złoża na losowość procesu przemieszczeń i deformacji1.
powierzchni terenu", rozprawa doktorska, AGH Kraków 2005.
Popiołek E., Kłeczek Z., Niedojadło Z., Hejmanowski R., Skobliński W., Sopata P., Stoch T., Wójcik A.: "An Analisis of the2.
Interaction during simultaneus use of copper ore and salt deposit in the LGOM Mineswith regard to displacement and
deformation of rock mass". Archives of Mining Science, Vol. 60 (2015), No 2, p. 535 - 548.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GIK1A_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego

GIK1A_K03 wypełniania zobowiązań społecznych i działalności na rzecz społeczeństwa i interesu publicznego

GIK1A_U11
przygotować raport z wykonanych obserwacji i analiz, przygotować podstawową dokumentację zmian
przedmiotowych i podmiotowych obiektów przestrzeni, w szczególności na potrzeby realizacji procesów
inwestycyjnych, administracji państwowej i samorzadowej oraz przemysłu

GIK1A_W01
zagadnienia z matematyki i fizyki oraz kierunków powiązanych z geodezją i kartografią, umożliwiające
zrozumienie, formułowanie i rozwiązywanie podstawowych zadań inżynierskich oraz procesów
technologicznych, szczególnie z zakresu geodezji i kartografii

GIK1A_W09 podstawy budowy skorupy ziemskiej i jej powierzchni, naturalne i antropogeniczne zjawiska w niej
zachodzące oraz skutki tych zjawisk


