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Zbiorniki wodne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria i gospodarka wodna

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
WIKSiGIGWGWS.I20C.2858.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

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

Okres
Semestr 6

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
5.0



2 / 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach przedmiotu zostaną przekazane wiadomości na temat gospodarki wodnej na zbiornikach retencyjnych.
Dużo uwagi zostanie poświęcone zasadom lokalizacji, wymiarowania, eksploatacji retencyjnych zbiorników
wodnych i ich funkcjom w zaopatrzeniu w wodę gospodarki komunalnej i rolnictwa oraz oddziaływaniem
na środowisko. Omówione zostanie studium wykonalności budowy zbiorników. Zaprezentowane zostaną
problemy gospodarki wodnej w zlewniach i zbiornikach oraz rola zbiorników wstępnych w ochronie i poprawie
jakości wód zbiorników retencyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna sposoby zwiększania i ochrony zasobów wody
dyspozycyjnej; zna podstawy projektowania
i eksploata-cji zbiorników retencyjnych; ma wiedzę
dotyczącą zintegrowanych systemów gospodarowania
wodą i oddziaływania urządzeń wodnych
na środowisko, w tym na kształtowanie się warunków
wodnych w syste-mach żeglownych i dolinach
rzecznych ma wiedzę o szlakach wodnych, budowlach
wodnych i pracach inżynieryjnych związanych
z gospodarczym i komunikacyjnym wykorzystaniem
rzek i dolin rzecznych

IW_P6S_WG16,
IW_P6S_WG17 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi ocenić skutki susz w środowisku oraz wskazać
metody zwiększenia retencji w zlewni; potrafi przygo-
tować koncepcję budowy zbiornika i określić efekty
inwestycji w ramach planowanego gospodarowania
wodą

IW_P6S_UW13 Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej
na bezpieczeństwo i jakość życia społeczeństwa i rozu-
mie, że jej wynik jest uzależniony od właściwego
rozpoznania warunków, zastosowania najnowszych
metod ich rozwiązania oraz prawidłowej interpretacji
uzyskanych wyników; rozumie potrzebę ustawicznego
aktua-lizowania i pogłębiania wiedzy i umiejętności Ma
świadomość odpowiedzialności związanej
z wykonywanym zawodem i podejmowanymi
decyzjami oraz prawidłowo postrzega zasady etyki
zawodowej i potrzebę jej przestrzegania przez siebie
i innych; potrafi współdziałać w grupie; ma
świadomość znaczenia pozatechnicznych aspeków
działalności inżynierskiej; rozumie potrzebę dbałości
o dorobek i tradycje zawodowe Jest gotów
do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego -
ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne
wykorzystanie zasobów wodnych i ich ochronę; potrafi
myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Ma
świadomość roli społecznej absolwenta inżynierii
i gospodarki wodnej i jest gotów
do współorganizowania działalności na rzecz
środowiska społecznego w tym do informowania
społeczeństwa o rożnych aspektach działalności
inżyniera zajmującego się gospodarką wodną

IW_P6S_K001,
IW_P6S_KK01 Wykonanie ćwiczeń
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Konsultacje 30

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie projektu 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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:     Rodzaje retencji. Rola retencji w gospodarce wodnej. Cele i zadania
zbiorników wodnych, ich rola w gospodarce wodnej. Klasyfikacja i charakterystyka
zbiorników.

Wykład 2:     Podstawy projektowania: studia topograficzne, hydrologiczne i
hydrogeologiczne.

Wykład 3:     Parametry zbiorników wodnych. Podział pojemności zbiornika.
Krzywe charakterystyczne zbiornika. Zbiorniki suche. Zbiorniki wielozadaniowe.

Wykład 4:     Uwarunkowania prawne projektowania i eksploatacji zbiorników.

Wykład 5:     Rodzaje zapór. Zapory ziemne: parametry zapory, przykłady
istniejących obiektów. Urządzenia zrzutowe.

Wykład 6:     Gospodarka wodna na zbiornikach. Hydrologiczne podstawy
gospodarki wodnej na zbiorniku.

Wykład 7:     Metody opracowywania hydrogramów fali powodziowej miarodajnej i
kontrolnej. Ustalenie obliczeniowych stanów i przepływów wezbraniowych wód.
Klasy ważności budowli piętrzących wodę.

Wykład 8-9:  Metody transformacji fali powodziowej. Komputerowy model
zbiornika. Bezpieczne wzniesienie budowli hydrotechnicznych ponad poziomy wód
i przepuszczanie wód

Wykład 10:   Zapotrzebowanie wody i gwarancja pokrycia. Straty spowodowane
niedoborem wody, straty powodziowe a koszt budowy zbiornika.

Wykład 11:   Metody opracowania gospodarki wodnej na zbiornikach. Wyrównanie
krótkookresowe, roczne i wieloletnie.

Wykład 12:   Rola zbiorników wodnych w ochronie przeciwpowodziowej.

Wykład 13:   Proces eutrofizacji magazynowanej w zbiornikach wody. Zbiorniki
wstępne. Oddziaływanie zbiornika na środowisko.

Wykład 14:   Studium wykonalności budowy zbiornika.

Wykład 15:   Społeczne aspekty budowy zbiornika.

Wykład

2.

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zbiornika retencyjnego na
wybranej rzece. lokalizacja przekroju zapory na cieku niekontrolowanym.
Założenia wstępne i materiały wyjściowe do projektu, zlewnia, parametry
fizycznogeograficzne zlewni i cieku, obliczenia hydrologiczne, obliczenia
pojemności martwej, użytkowej, powodziowej stałej, obliczenia hydrauliczne
urządzeń upustowych, transformacja fal, wyznaczanie pojemności powodziowej
forsowanej, obliczenie parametrów fali.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 50%
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Wymagania wstępne
Meteorologia, hydrologia, mechanika płynów

Literatura
Obowiązkowa

Dziewoński Z. Rolnicze zbiorniki retencyjne, PWN, Warszawa 19711.
Czyżewski K., Wolski W., Wójcicki S., Żbikowski A.: Zapory ziemne. Arkady, Warszawa 19732.
Depczyński W., Szamowski A. Budowle i zbiorniki wodne. PW, Warszawa 19973.
Sobota J.: Hydraulika i mechanika płynów. Wyd. AR Wrocław 20034.
Byczkowski A.: Hydrologia, t. 1,2, SGGW-AR, Warszawa 19965.
Chełmicki W. Woda-zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. PWN, Warszawa 2001 r.6.
Ciepielowski A. Podstawy gospodarowania wodą. Wyd. SGGW, Warszawa 1999 r.7.
Mioduszewski W. Małe zbiorniki wodne. Wytyczne projektowania. Wyd. IMUZ, Falenty 20088.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny9.
odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr86 poz. 579)
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IW_P6S_K001
Absolwent jest gotów do podejmowania odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem i
podejmowanymi decyzjami oraz prawidłowego przestrzegania zasad etyki zawodowej przez siebie i
innych; potrafi współdziałać w grupie; ma świadomość znaczenia pozatechnicznych aspektów działalności
inżynierskiej; rozumie potrzebę dbałości o dorobek i tradycje zawodowe

IW_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do uznawania wpływu działalności inżynierskiej na bezpieczeństwo i jakość życia
społeczeństwa i rozumie, że jej wynik jest uzależniony od właściwego rozpoznania warunków,
zastosowania najnowszych metod ich rozwiązywania oraz prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników;
rozumie potrzebę ustawicznego aktualizowania i pogłębiania wiedzy i umiejętności

IW_P6S_UW13
Absolwent potrafi ocenić skutki susz w srodowisku oraz wskazać metody zwiększenia retencji w zlewni;
przygotować koncepcję budowy zbiornika i określić efekty inwestycji w ramach planowanego
gospodarowania wodą

IW_P6S_WG16
Absolwent zna i rozumie sposoby zwiększania i ochrony zasobów wody dyspozycyjnej; zna podstawy
projektowania i eksploatacji zbiorników retencyjnych oraz zagadnienia z zakresu zintegrowanych systemu
gospodarowania wodą i oddziaływania urządzeń wodnych na środowisko, w tym na kształtowanie się
warunków wodnych w systemach żeglownych i dolinach rzecznych

IW_P6S_WG17
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące szlaków wodnych, budowli
wodnych i prac inżynieryjnych związanych z gospodarczym i komunikacyjnym wykorzystaniem rzek i dolin
rzecznych


