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Chemia środowiska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria środowiska

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIISS.MI1B.0353.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Krzysztof Pulikowski

Pozostali prowadzący Krzysztof Pulikowski, Aleksandra Bawiec

Okres
Semestr 1

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedmiot ma celu zaznajomienie studentów z procesami zachodzącym w środowisku, dotyczącymi obiegu
materii organicznej i mineralnej; mechanizmami migracji zanieczyszczeń i kontroli stanu środowiska
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
substancje i źródła zanieczyszczenia środowiska oraz
obieg węgla, azotu i fosforu w środowisku naturalnym,
opisuje mechanizmy migracji zanieczyszczeń w glebie,
wodach i powietrzu;

IS_P7S_WG02 Egzamin pisemny

W2 znaczenie substancji niszczących warstwę ozonową
i wywołujących efekt cieplarniany;

IS_P7S_WG02,
IS_P7S_WK08 Egzamin pisemny

W3
metody badań, kontroli oraz oceny stanu czystości
środowiska, potrafi powiązać i analizować stopień
degradacji stanu środowiska z czynnikami
antropopresyjnymi.

IS_P7S_WG02 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
ocenić skutki obecności w środowisku substancji
szkodliwych i toksycznych; potrafi modelować
rozprzestrzenienie się zanieczyszczeń

IS_P7S_UW02,
IS_P7S_UW03

Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

U2
rozpoznać stopień zanieczyszczenia środowiska
na podstawie wyników przeprowadzonych badań i baz
danych; potrafi dokonywać oceny oddziaływania
inwestycji na środowisko oraz skutków awarii;

IS_P7S_UW02,
IS_P7S_UW03

Zaliczenie pisemne,
Projekt

U3 ocenić zagrożenie związane z dopływem
zanieczyszczeń do wód.

IS_P7S_UW02,
IS_P7S_UW03

Zaliczenie pisemne,
Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Konsultacje 2

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
129

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
64

ECTS
2.2
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wykład 1.     Wiadomości wstępne, Charakterystyka geoekosystemów.
Podstawowe zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne w środowisku.
Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń.

Wykład 2.     Krążenie pierwiastków w środowisku – prawidłowości i zaburzenia,
cykl obiegu węgla. Cykl obiegu azotu i fosforu.

Wykład 3.     Znaczenie gleby w przyrodzie. Substancje zanieczyszczające glebę.
Nawożenie gleb, rolnicze obciążenia środowiska. Badanie i skład chemiczny
roztworu glebowego.

Wykład 4.     Rola wody w przyrodzie, formy występowania substancji
organicznych i nieorganicznych w wodzie.

Wykład 5.     Zanieczyszczenia wód, opadów atmosferycznych i pokrywy śnieżnej.
Zanieczyszczenie środowiska chemikaliami.

Wykład 6.     Rola atmosfery w bilansie cieplnym Ziemi. Efekt cieplarniany
Prognozy stężenia CO2.

Wykład 7.     Reakcje zachodzące w atmosferze. Przemiany fotochemiczne. 

Wykład 8.     Tlenki siarki i azotu w atmosferze. Aerozole.

Wykład 9.     Kwaśne deszcze, smog oraz substancje niszczące warstwę ozonową.

Wykład 10.   Zanieczyszczenia powietrza: źródła, przemiany, skutki zmiany stężeń
substancji w atmosferze.

Wykład 11.   Wskaźniki wiodące w badaniach środowiska, pojęcia podstawowe,
wskaźniki tlenowe, TOC, TOX, AOX, wskaźniki mineralne, bierne i aktywne metody
kontroli środowiska.

Wykład 12.   Metale ciężkie w środowisku, wpływ potencjału redox i odczynu na
ich mobilność, matryce przechwytujące, metody DCR.

Wykład 13.   Monitoring jakości powietrza – programy naprawcze

Wykład 14.   Chemia środowiska miejskiego.

Wykład 15.   Mapy sozologiczne – metody przedstawiania zmian stanu środowiska.

Wykład

2.

Ćwiczenie 1:   Metodyka pobierania próbek środowiskowych i przygotowania ich
do analiz. (1-4)

Ćwiczenie 2:   Wyznaczenie dopuszczalnych wartości zewnętrznego obciążenia
zbiornika wodnego związkami biogennymi. (5-9)

Ćwiczenie 3:   Model migracji zanieczyszczeń w powietrzu z emitora punktowego.
(10-13)

Ćwiczenie 4:   Obliczanie chłonności odbiornika na zanieczyszczenia. (14-15).

Ćwiczenia laboratoryjne



4 / 5

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda projektów, Pokaz/demonstracja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 40%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt, Wykonanie ćwiczeń 60%

Wymagania wstępne
chemia wody i ścieków

Literatura
Obowiązkowa

Van Loon G, W, Duffy S., J. Chemia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.1.
Allaway B.J., Ayers D.C.: Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. PWN, Warszawa 1999.2.
O Neill P.: Chemia środowiska, PWN Warszawa – Wrocław 1997.3.
Dojlido J.: Chemia wód powierzchniowych. Białystok 1995.4.

Dodatkowa

Allan D. J.: Ekologia wód płynących. PWN Warszawa, 1998.1.
Namieśnik J., Łukasiak J., Jamrógiewicz Z.: Pobieranie próbek środowiskowych do analizy. Wydawnictwo Naukowe PWN,2.
Warszawa 1995
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IS_P7S_UW02
Absolwent potrafi rozpoznać stopień zanieczyszczenia środowiska na podstawie wyników
przeprowadzonych badań i baz danych oraz przeanalizować i opisać skutki obecności w środowisku
substancji szkodliwych i toksycznych

IS_P7S_UW03 Absolwent potrafi stosować programy komputerowe do projektowania oraz obliczeń; umie wykorzystywać
bazy danych o środowisku; potrafi zastosować GIS w swojej działalności zawodowej

IS_P7S_WG02
Absolwent zna i rozumie procesy zachodzące w środowisku naturalnym dotyczące obiegu węgla, azotu i
fosforu, mechanizmy migracji zanieczyszczeń w glebie, wodach naturalnych i powietrzu oraz metody
badań, kontroli i oceny stanu czystości środowiska; zna znaczenie czynników biologicznych, chemicznych i
morfologicznych w ocenie jakości wód

IS_P7S_WK08
Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie inżynierii środowiska
i rozumie społeczne uwarunkowania działalności inżyniera w tej dyscyplinie, ma wiedzę dotyczącą nowych
technik i technologii oraz zna główne trendy rozwojowe w inżynierii środowiska


