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Sylabus modułu kształcenia na studiach wy szych
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek Geologia
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadz cej moduł
Nazwa modułu kształcenia

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Hydrogeologia

Kod modułu
J zyk kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

WB.ING-106
polski
W zakresie wiedzy:
Student poznaje podstawowe prawa i poj cia dotycz ce:
ruchu wód podziemnych (np. prawo Darcy, przepuszczalno ,
gradient hydrauliczny, współczynnik filtracji), relacji wód
podziemnych i powierzchniowych ze szczególnym uwzgl dnieniem
ródeł, dopływu wody do studni; typów warstw wodono nych;
student nabywa wiedz na temat klas czysto ci i ochrony wód
poziemnych.
(K_W01+, K_W03++, K_W06+)
W zakresie umiej tno ci:
student potrafi:
wyznaczy zlewnie powierzchniow , skonstruowa map
zwierciadła wód podziemnych, wyliczy redni opad atmosferyczny,
obj to odpływu ze zlewni, nat enie przepływu wód
podziemnych, warto ci współczynnika filtracji ró nymi metodami;
student potrafi obliczy wydatki strumienia filtracyjnego oraz
wydajno ci otworów studziennych w okre lonych warunkach
hydrogeologicznych (K_U02+, K_U09+).
fakultatywny
zalecany do wyboru dla II-go roku
od II roku studiów 1-stopnia
Letni
Dr in . Bartłomiej Rzonca
Afiliacja: Uniwersytet Jagiello ski, Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej – wykłady
dr in . Tomasz Rychli ski – wiczenia
jw.

Typ modułu kształcenia
(obowi zkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imi i nazwisko osoby/osób
prowadz cych moduł
Imi
i
nazwisko
osoby/osób
egzaminuj cej/egzaminuj cych
b d
udzielaj cej zaliczenia, w przypadku gdy
nie jest to osoba prowadz ca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wst pne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zaj
dydaktycznych wymagaj cych
bezpo redniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane s takie
zaj cia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS

Wykłady i wiczenia
Geologia dynamiczna; wskazana Hydrologia
30 godzin wykładu i 30 godzin wicze

5 punktów ECTS
Godziny z nauczycielem:
Udział w wykładach
Udział w wiczeniach
Godziny pracy samodzielnej studenta:

30 h
30 h

Przygotowanie si do wicze , rozwi zywanie zada
Przygotowanie si do egzaminu ko cowego
Stosowane metody dydaktyczne

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a tak e forma i warunki
zaliczenia poszczególnych zaj
wchodz cych w zakres danego modułu

Tre ci modułu kształcenia

20 h
48 h

Ł CZNIE:
128 h
2-3 godzin tygodniowo wykładu i wicze przez wszystkie tygodnie
semestru letniego, których liczba zale y od danego roku
kalendarzowego i organizacji roku akademickiego (13-15).
Wykłady w formie prezentacji w programie PowerPoint, dodatkowo
dwie kilkugodzinne wycieczki terenowe.
wiczenia o charakterze tablicowym (realizacja projektów,
wykre lanie map i obliczenia na nich wykonywane) oraz
rachunkowym (rozwi zywanie zada ).
Efekty kształcenia z zakresu:
wiedzy sprawdzane w formie kolokwium, oraz w formie egzaminu;
umiej tno ci sprawdzane w formie wykonanych projektów i wicze
tablicowych w trakcie zaj (weryfikacja umiej tno ci
przeprowadzania podstawowych oblicze przy tablicy w trakcie
zaj ).
Warunki zaliczenia modułu: kolokwium z wiedzy teoretycznej z
zakresu wicze oraz z zada z dynamiki wód podziemnych.
Pozytywne zaliczenie wszystkich wicze tablicowych.
Zaliczenie kolokwium ko cowego w ramach wicze .
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia z wicze .
Egzamin: pisemny i ustny
Egzamin pisemny – test jednokrotnego wyboru (wymagane 60%
poprawnych odpowiedzi).
Wykład: Warunki wyst powania i obiegu wód podziemnych.
Podstawowe własno ci hydrogeologiczne skał. Dynamika wód
podziemnych: prawo Darcy, poj cie przepuszczalno ci, gradient
hydrauliczny, współczynnik filtracji. Warstwa wodono na o
charakterze swobodnym oraz naporowym. Dopływ wód do otworów
studziennych (prawo Dupuit’a), poj cia zeskoku hydraulicznego
oraz doskonało ci studni. Próbne pompowania w warunkach ruchu
ustalonego i nieustalonego. Wydatek jednostkowy studni,
przewodno warstwy wodono nej. Relacje wody powierzchniowe –
wody podziemne. ródła i ich charakterystyka. Podstawowe
składniki wód podziemnych oraz czynniki decyduj ce o ich składzie
chemicznym i warunkach migracji substancji w roztworach
wodnych. Klasy czysto ci wód. Ochrona wód podziemnych. Zmiany
i zagro enia w rodowisku wód podziemnych.
wiczenia: Poj cie zlewni powierzchniowej i podziemnej, dział
wodny topograficzny i hydrogeologiczny. Wyznaczanie granicy
zlewni na podstawie mapy topograficznej. Charakterystyka zlewni.
Opad i osad atmosferyczny – poj cia, omówienie metod
wyznaczania. Wyznaczanie redniego opadu atmosferycznego na
obszarze zlewni metod izohiet.
Odpływ ze zlewni. Wyznaczanie wielko ci odpływu podziemnego
metod ci cia fali wezbraniowej.
Siatka hydrodynamiczna. Konstrukcja mapy hydroizohips oraz
hydroizobat na podstawie mapy topograficznej i pomiaru zwierciadła
wody w otworach piezometrycznych.
Współczynnik filtracji a współczynnik przepuszczalno ci.
Wyznaczanie współczynnika filtracji metod rurki Kamie skiego.
Konstrukcja krzywych granulometrycznych. Poj cie rednicy
miarodajnej. Wyznaczanie współczynnika filtracji metod wzorów
empirycznych.

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniaj cej, obowi zuj cej do
zaliczenia danego modułu

Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

Podstawowe schematy hydrogeologiczne. Rozwi zywanie zada z
dynamiki wód podziemnych (przepływy jednoosiowe, dopływy do
otworów studziennych).
Literatura obowi zkowa:
Hydrogeologia ogólna – Pazdro (lub Pazdro i Kozerski). Wyd. Geol.,
1983, 1990 (lub inne).
( albo: Podstawy hydrogeologii stosowanej – red. Macioszczyk. PWN,
2006 lub nowsze).
Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych –
Macioszczyk, Dobrzy ski. PWN, 2002 (lub nowsze).
Literatura uzupełniaj ca:
Słownik hydrogeologiczny. Wyd. Pa stwowy Instytut Geologiczny,
1997, 2002.
Podstawy oblicze filtracji wód podziemnych. – Kulma R., Wyd.
AGH, Kraków, 1995.
Hydrologia in ynierska. Lambor, J., Arkady, Warszawa 1971.
Groundwater. Freeze A. R. & Cherry, J. A. Prentice Hall Inc.,
London, 1979.
Ochrona wód podziemnych. Kleczkowski A.S. i inni. Wyd. Geol.,
Warszawa 1984.

