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Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

Status przedmiotu przedmiot kierunkowy Stopień I rok I niestacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest: 

 Przekazanie wiedzy z zakresu powstawania gleb, czynników glebotwórczych, procesów 
wietrzenia substratu skalnego, kształtowania się zasobności i żyzności a także wpływu 
niektórych zagrożeń prowadzących do degradacji gleb.  

 Zapoznanie studentów z głównymi skałami macierzystymi gleb Polski, niektórymi metodami 
analiz właściwości gleb.  

 Zdobycie praktycznych umiejętności określania w terenie systematyki gleb oraz  ich żyzności 
i wartości użytkowej. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin Wykład: liczba godzin 30,  

Metody dydaktyczne 
Wykład- środki audiowizualna, eksperymenty, dyskusja, tablice, formularze badawcze, projekty,  
literatura fachowa, konsultacje  

Pełny opis przedmiotu 

Tematyka wykładów. 1. Gleba jako element środowiska i funkcje gleby w środowisku 
przyrodniczym. Charakterystyka czynników glebotwórczych (klimat- i jego wpływ na wietrzenie i 
obieg pierwiastków, biosfera- roślinność i edafon glebowy, ukształtowanie terenu, czas, 
działalność człowieka). Rodzaje wietrzenia substratu glebowego. 2. Główne skały macierzyste 
gleb, ich geneza, skład mineralny i odporność na wietrzenie. Skały magmowe (głębinowe i 
wylewne): granity, sjenity, dioryty, gabra. Skały osadowe: grubo, średnio i drobno okruchowe, 
skały ilaste (gliny i iły), organogeniczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ( torfy i 
wapienie), skały chemiczne (ewaporaty). 3. Wpływ odczynu na dostępność składników 
pokarmowych, wzrost roślin, aktywność mikrobiologiczną i właściwości fizykochemiczne gleb. 5. 
Koloidy glebowe. Kompleks sorpcyjny: minerały ilaste i próchnica (sorbenty mineralne i 
organiczne) charakterystyka i znaczenie dla żyzności gleb. Rodzaje sorpcji: mechaniczna, 
fizyczna, wymienna, chemiczna, biologiczna i wpływ sorpcji na kształtowanie właściwości gleb. 
6.Właściwości fizyczne gleb. Podział gleb na grupy i frakcje granulometryczne. Gęstość fazy 
stałej gleby, gęstość objętościowa gleby suchej i gęstość polowa. Porowatość gleb, struktura i 
wpływ struktury na stosunki wodno-powietrzne. Woda w glebie, jej znaczenie dla środowiska, 
bilans wodny: przychody i rozchody wody w glebie. Woda dostępna dla roślin. Sposoby 
zwiększenia wody w glebie. 7. Charakterystyka wybranych procesów glebotwórczych: 
humifikacji i mineralizacji, równowagi, zubożenia, glejowy, torfienia. Budowa i właściwości tych 
gleb. 9. Żyzność i produktywność gleb. Pierwiastki niezbędne do życia roślin Zawartość makro i 
mikroelementów w glebach. 10. Wpływ niektórych czynników: naturalnych (erozja) i 
antropogenicznych (rolnictwo, przemysł, komunikacja) na obniżenie żyzności i produktywności 
gleb. 11. Cechy morfologiczne gleb. Barwa, układ, konkrecje i domieszki. 12. Poziomy 
genetyczne gleb: główne, przejściowe i mieszane. 13. Systematyka (jednostki systematyki) i 
charakterystyka gleb Polski. 14. Budowa profilowa wybranych typów gleb Polski. 15 
Użytkowanie i bonitacja gleb (bonitacyjna klasyfikacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej). 
16. Podstawy kartografii ( mapy glebowo-rolnicze, glebowo-przyrodnicze i glebowo-
siedliskowe). Analiza i interpretacja map glebowych.  
 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

biologia roślin, ekologia, ochrona środowiska 

Założenia wstępne Podstawowe wiedza z zakresu biologii roślin, ekologii i ochrony środowiska  

Efekty kształcenia 

01. ma podstawową wiedzę  o badaniu, rozpoznawaniu i systematyce gleb 
02. zna właściwości fizyczne i chemiczne gleb 
03. zna zagrożenia wpływające na degradację gleb 
04. umie określić rodzaj i gatunek gleby w terenie oraz jej żyzność i wartość użytkową 
05. umie czytać i interpretować mapy glebowo-rolnicze 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01,02,03 – egzamin pisemny. 



 

 
 
 
 
 
 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 
ma podstawową wiedzę  o badaniu, rozpoznawaniu i 
systematyce gleb  

AK1_W06, A K1_W07; AK1_W08 

02 zna właściwości fizyczne i chemiczne gleb; AK1_ W06;   

03 zna zagrożenia wpływające na degradację gleb AK1_W015 

04 
umie określić rodzaj i gatunek gleby w terenie oraz jej żyzność 
i wartość użytkową; 

AK1_U05; AK1_K02; AK1_K03 

05 umie czytać i interpretować mapy glebowo-rolnicze AK1_U05; AK1_U08; AK_U13 

 
 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

Treść pytań egzaminacyjnych z oceną. 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 Egzamin 100% 

Miejsce realizacji zajęć
 

Sala dydaktyczna -wykłady 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1.Kuźnicki F., Białousz S., Skłodowski P. 1979. Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii i ochrony gleb. 
2.Zawadzki S.1999. Gleboznawstwo. PWRiL. Wyd.IV. 
3.Bednarek R. ,Dziadowiec H., Pokojska L., Prusinkiewicz Z. 2004. Badania ekologiczno gleboznawcze. PWN Warszawa 
4.Leszczyńska E. 1995. Materiały do ćwiczeń z gleboznawstwa cz.1. Warszawa 
5.Brogowski Z., Czerwiński Z. 1999. Materiały do ćwiczeń z gleboznawstwa cz.2. Wyd. SGGW, Warszawa 
6. Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E. 1995. Systematyka i kartografia gleb. Wyd. SGGW Warszawa 

UWAGI:  
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

 78 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

3,0 ECTS 


