
1 / 6

Hydrologia
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
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIISS.I4B.0924.21

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

Mirosław Wiatkowski

Pozostali prowadzący Mirosław Wiatkowski, Łukasz Gruss, Radosław Stodolak

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0



2 / 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiadomościami na  temat hydrologii – nauki zajmującej się
badaniem i opisywaniem hydrosfery, oraz zrozumienia zachodzących w niej zjawisk i procesów wraz z badaniem
krążenia wody i jej roli w środowisku i gospodarce, z uwzględnieniem jej właściwości. Ponadto wykształcenie
umiejętności praktycznego określenia podstawowych wielkości hydrologicznych, nauczenie metod badawczych
i obliczeniowych stosowanych w hydrologii służących scharakteryzowaniu i prognozowaniu zjawisk
hydrologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące
w atmosferze ziemskiej; ma wiedzę na temat lądowej
części cyklu hydrologicznego;zna formy, symptomy
i metody oceny zagrożeń hydrometeorologicznych; ma
wiedzę dotyczącą powodzi i środków ochrony przed
nią; zna metody oceny ryzyka powodziowego
i zarządzania nim.

IS_P6S_WG08 Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach

W2
Ma wiedzę na temat morfologii rzek, procesów
korytowych, uwarunkowań środowiskowych, rozwiązań
ekologicznych i technicznych wpływających
na warunki przepływu

IS_P6S_WG17 Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi identyfikować i analizować zjawiska
wpływające na bilans wodny i wykonać podstawowe
pomiary i obliczenia z zakresu meteorologii
i hydrologii, a także ocenić zagrożenie i ryzyko
powodziowe oraz możli-wość wystąpienia innych
zagrożeń hydrometeorologicznych

IS_P6S_UW07
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent ma krytyczne podejście do posiadanej
wiedzy i odbieranych treści, jest świadomy, że wynik
działalności inżyniera jest uzależniony
od prawidłowego rozpoznania problemu
i zastosowania właściwego rozwiązania - rozumie
znaczenie wiedzy i w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu jest gotów
do zasięgania opinii ekspertów

IS_P6S_KK01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

K2

absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz
interesu publicznego w zakresie inżynierii środowiska,
w tym racjonalnego wykorzystania zasobów
środowiska i ich ochrony; jest także gotów do myślenia
i działania w sposób przedsiębiorczy oraz
do współorganizowania działalności na rzecz
środowiska społecznego w tym do informowania
społeczeństwa o róznych aspektach działań
związanych z inżynierią środowiska

IS_P6S_KO02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
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K3

absolwent jest gotów do właściwego
i odpowiedzialnego postępowania w środowisku
zawodowym w tym do przestrzegania zasad etyki
zawodowej i wymagania tego od innych oraz
do dbałości o dorobek i tradycje zawodowe

IS_P6S_KR03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 15

Konsultacje 5

Przygotowanie projektu 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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
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1.

Wykład 1: Podział hydrologii. Cele i zadania hydrologii. Lądowa faza krążenia
wody w przyrodzie. Powierzchniowe, punktowe i liniowe obiekty hydrograficzne.
Parametry fizycznogeograficzne zlewni i cieku.

Wykład 2: Pomiary hydrometryczne stanów wody, Publikatory pomiarów
hydrometrycznych. 

Wykład 3: Pomiary hydrometryczne. Opracowywanie wyników pomiarów.
Statystyczne opracowanie wyników pomiarów stanów wody. Korespondencja
stanów.

Wykład 4: Krzywa natężenia przepływu. Zasada konstruowania krzywych.

Wykład 5. Ekstrapolacja krzywej przepływów w strefie stanów niskich i wysokich.
Niestacjonarność krzywej przepływu.

Wykład 6: Metody ustalania rozkładu prawdopodobieństwa i estymacja
parametrów.

Wykład 7. Przepływy o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia.
Zdarzenia losowe, próba losowa, rozkład prawdopodobieństwa. Jednorodność
próby losowej.

Wykład 8: Odpływ, przepływ, miary odpływu i przepływu. Krzywa sumowa
odpływu.

Wykład 9. Przepływy o określonym czasie trwania. Krzywe sum czasów trwania.

Wykład 10-13: Zjawiska ekstremalne – niżówki i wezbrania. Przepływy
konwencjonalne –

żeglugowy, dozwolony, dopuszczalny, korytotwórczy, regulacyjny, przepływ
nienaruszalny.

Wykład 14: Przepływy miarodajne i kontrolne wymiarowania obiektów
hydrotechnicznych.

Wykład 15: Związki prognostyczne, modelowanie w hydrologii, weryfikacja modeli.

Wykład

2.

Ćwiczenia obliczeniowe – opracowanie operatu hydrologicznego dla wybranej
zlewni cieku: Wyznaczanie granic zlewni i parametrów fizycznogeograficznych
cieku niekontrolowanego. Charakterystyczne stany wody, krzywe częstości i czasu
trwania stanów wody, związki wodowskazowe. Opracowanie krzywej natężenia
przepływu. Krzywa sumowa odpływu i jej zastosowanie. Wyznaczanie miar
odpływów. Wyznaczanie przepływów prawdopodobnych w zlewniach
niekontrolowanych. Hydrogram fali powodziowej.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia, Część wykładów może odbyć się w formie on-line

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Aktywność na zajęciach, Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 50%
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Wymagania wstępne
Meteorologia, matematyka

Literatura
Obowiązkowa

1. Byczkowski A.: Hydrologia, cz. I i II, SGGW, Warszawa 1996.1.
2. Eagleson P.S. Hydrologia dynamiczne, PWN 1978.2.
3. Dębski K. Hydrologia, Arkady, Warszawa 1970.3.
4. Ozga-Zielińska M, Brzeziński J.: Hydrologia stosowana, PWN, Warszawa 1997.4.
5. Davie T. Fundamentals of hydrology, New York, 2008.5.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IS_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do wykazywania krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy i odbieranych treści,
jest świadomy, że wynik działalności inżyniera jest uzależniony od prawidłowego rozpoznania problemu i
zastosowania właściwego rozwiązania - rozumie znaczenie wiedzy i w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu jest gotów do zasięgania opinii ekspertów

IS_P6S_KO02

Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego w zakresie inżynierii środowiska,
w tym racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska i ich ochrony; jest także gotów do myślenia i
działania w sposób przedsiębiorczy oraz do współorganizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego w tym do informowania społeczeństwa o róznych aspektach działań związanych z inżynierią
środowiska

IS_P6S_KR03
Absolwent jest gotów do właściwego i odpowiedzialnego postępowania w środowisku zawodowym w tym
do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz do dbałości o dorobek i
tradycje zawodowe

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_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_WG17
Absolwent zna i rozumie uwarunkowania i zasady gospodarowania zasobami przyrody w celu poprawy
jakości życia człowieka; rozumie znaczenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz potrzebę
zamykania obiegu materii i wykorzystania substancji odpadowej do produkcji biomasy


