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Hydrogeologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria środowiska

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIISS.I4B.0923.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Ireneusz Kajewski, Andrzej Moryl

Pozostali prowadzący Ireneusz Kajewski, Andrzej Moryl, Justyna Kubicz

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi procesami geologicznymi i budową Ziemi

C2 Przedstawienie warunków występowania i systematyki wód podziemnych

C3 Przekazanie wiedzy z zakresu, chemizmu, jakości i zanieczyszczenia wód podziemnych

C4 Zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami dynamiki wód podziemnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student ma podstawową wiedzę w zakresie geologii
zna procesy geologiczne oraz rozumie ich wpływ
na budowę skorupy ziemskiej

IS_P6S_WG08,
IS_P6S_WG09

Egzamin pisemny,
Kolokwium

W2
Student zna parametry hydrogeologiczne gruntów
oraz podstawowe prawa dynamiki wód podziemnych
i metody obliczeń przepływu wód podziemnych

IS_P6S_WG08,
IS_P6S_WG09

Egzamin pisemny,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi korzystać ze źródeł informacji
naukowej, z map i dokumentacji geologicznych,
hydrogeologicznych

IS_P6S_UW07,
IS_P6S_UW08 Projekt, Kolokwium

U2

Student potrafi przygotować opracowanie z zakresu
dynamiki wód podziemnych - obliczyć: natężenie
dopływu wód do rowów odwadniających, studni
i zespołu studni; obliczyć zasoby wód podziemnych;
potrafi: oznaczyć parametry hydrogeologiczne
gruntów; korzystać z map tematycznych; sporządzić
przekrój hydrogeologiczny mapę hydroizohips
i hydroizobat

IS_P6S_UW07,
IS_P6S_UW08 Projekt, Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do ćwiczeń 5

Konsultacje 5

Przygotowanie raportu 18
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
67

ECTS
2.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
48

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1: Podstawy geologii dynamicznej. Procesy endogeniczne. 

2: Procesy egzogeniczne. Zjawiska krasowe. Procesy antropogeniczne.

3: Geologia historyczna i stratygrafia. Budowa geologiczna Polski ze szczególnym
uwzględnieniem czwartorzędu. 

4: Mapy geologiczne. Elementy Prawa geologicznego. Dokumentacja
hydrogeologiczna.

 5 i 6: Skały jako grunty budowlane. Podstawowe cechy fizyczne i właściwości
hydrogeologiczne gruntów. Metody wyznaczania współczynnika filtracji. Podział
gruntów według własności filtracyjnych. 

7. Warunki geologiczne występowania wód podziemnych. Systematyka wód
podziemnych. Stany wód podziemnych

8. Właściwości fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wód podziemnych.
Antropogeniczne zagrożenia wód podziemnych. 

9: Monitoring wód podziemnych. Podatność wód podziemnych na
zanieczyszczenie, wybrane metody jej oceny.

10 i 11: Dynamika wód podziemnych. Prawo Darcy i zakres jego ważności.
Filtracja ustalona i nieustalona.

12: Natężenie dopływu oraz zasięgu oddziaływania rowu. 

13: Natężenie dopływu oraz zasięgu oddziaływania studni i zespołu studni. 

14: Siatka hydrodynamiczna przepływu. 

15: Zasoby wód podziemnych. 

Wykład
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2.

1-5: Oznaczanie i obliczenia podstawowych własności hydrogeologicznych
gruntów (analiza makroskopowa i analiza sitowa, oznaczenie stopnia zagęszczenia
gruntu, współczynnika filtracji, spadku krytycznego). 

6. Ocena jakości wód podziemnych.

7: Pomiar stanu wody, sporządzenie karty otworu geologicznego. Sprawdzian. 

8 – 9. Sporządzenie przekroju hydrogeologicznego, mapy hydroizohips i
hydroizobat. Charakterystyka terenu na podstawie map i przekrojów
geologicznych. 

10-12: Obliczenie natężenia dopływu oraz zasięgu oddziaływania rowu i studni.
Sprawdzian.

13-14: Wyznaczanie podstawowych parametrów przepływu na podstawie siatki
hydrodynamicznej. Sprawdzian.

15: Obliczenie zasobów wód podziemnych.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Pokaz/demonstracja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Kolokwium 50%

Wymagania wstępne
Mechanika płynów

Literatura
Obowiązkowa

Kowalski J.: 2007. Hydrogeologia z podstawami geologii. Wyd. AR Wrocław1.
Praca zespołowa pod red. Macioszczyk A.: 2006. Podstawy hydrogeologii stosowanej. PWN, Warszawa2.
Czamara A., Kowalski J., Molski T.: 2005: Hydrogeologia inżynierska z podstawami gruntoznawstwa. Skrypt AR3.
we Wrocławiu
Praca zespołowa pod red. Wacławskiego M.: 2005. Zarys geologii i hydrogeologii. Wyd. P.K., Kraków4.

Dodatkowa

Malinowski J.: 1993. Zasoby i ochrona wód podziemnych. Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław1.
Pazdro Z., Kozerski B.: Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa 19902.
Wiłun Z.: 2008. Zarys geotechniki. WKiŁ Warszawa3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IS_P6S_UW07
Absolwent potrafi identyfikować i analizować zjawiska wpływające na bilans wodny; potrafi wykonać
podstawowe pomiary i obliczenia z zakresu meteorologii oraz hydrologii; potrafi określić stan ekologiczny i
chemiczny wód powierzchniowych

IS_P6S_UW08
Absolwent potrafi przygotować opracowanie z zakresu dynamiki i zasobów wód podziemnych,
identyfikować podłoże gruntowe i oceniać jego przydatność w kontekście posadowienia budowli; rozwiązać
proste zadania inżynierskie - dotyczące osiadania podłoża, stateczności skarp i zboczy; potrafi badać
właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów, wyznaczać parcie i odpór gruntu

IS_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie procesy fizyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej; ma wiedzę na temat
lądowej części cyklu hydrologicznego; potrafi wymienić i scharakteryzować główne źródła zanieczyszczenia
wód, rozumie zasady sporządzania klasyfikacji

IS_P6S_WG09
Absolwent zna i rozumie wiedzę w zakresie geologii i hydrogeologii; zna rodzaje gruntów oraz czynniki
wpływające na zmienność tych cech; rozumie zagadnienia dotyczące parcia i odporu gruntów, sposoby
badań stateczności skarp i zboczy


