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Założenia i cele przedmiotu 
Celem przedmiotu jest: 
 poznanie właściwości gleb mineralnych i podłoży ogrodniczych, podstaw mineralnego 

żywienia roślin w celu prawidłowej uprawy gleby i racjonalnego nawożenia. 
Formy dydaktyczne, liczba godzin Ćwiczenia: liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne 
 ćwiczenia – doświadczenia i analizy chemiczne  przeprowadzane bezpośrednio przez 
studenta w zespołach, opracowanie  i interpretacja uzyskanych wyników w aspekcie 
poznawczym i praktycznym, dyskusja i sposoby rozwiązywania problemu 

Pełny opis przedmiotu 

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z: 1) właściwościami fizycznymi, 
chemicznymi i biologicznymi gleb, ziem i podłoży ogrodniczych; 2) podstawami mineralnego 
żywienia roślin; 3) właściwościami próchnicy glebowej oraz gospodarowaniem materią 
organiczną; 4) teoretycznymi podstawami uprawy roli oraz technikami nawożenia z 
uwzględnieniem czynników powodujących degradację gleb oraz  sposobami 
przeciwdziałania/rekultywacji gleb. W części praktycznej studenci w sposób empiryczny 
poznają właściwości fizyczne i chemiczne wybranych gleb/ziem i podłoży ogrodniczych oraz 
uczą się jak poprawnie pobierać reprezentatywne próbki gleb i materiału roślinnego do analiz 
chemicznych celem  racjonalnego i przyjaznego dla środowiska żywienia mineralnego roślin; 
zapoznają się zarówno w teorii jak i praktyce z prawidłowymi sposobami 
wapnowania/zakwaszania gleb w zależności od wymagań roślin, z właściwościami i 
zasadami stosowania nawozów mineralnych. Wykonują podstawowe analizy chemiczne gleb 
mineralnych/podłoży. Końcowym elementem kształcenia jest nabycie przez studenta 
umiejętności  opracowania podstawowych zaleceń nawozowych dla roślin uwzględniając: 
wymagania pokarmowe i nawozowe roślin, właściwości środowiska glebowego, dobór 
odpowiedniej techniki nawożenia oraz w zgodzie z Ustawą o nawozach i nawożeniu ( z dnia 
10 lipca 2007 r., Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033). 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) gleboznawstwo 

Założenia wstępne 

student powinien posiadać wiedzę z zakresu gleboznawstwa student powinien znać 
właściwości pierwiastków z poszczególnych grup chemicznych, skład chemiczny 
podstawowych kwasów, zasad i soli, posługiwać się układem okresowym pierwiastków, 
umieć wykonać obliczenia związane z przygotowywaniem roztworów o określonym stężeniu 
procentowym 

Efekty kształcenia 

01. zna podstawowe technologie związane z uprawą roli, techniki nawożenia i środki 
niezbędne w ich realizacji; 

02. zna podstawowe analizy chemiczne gleb do oznaczania dostępnych form składników 
mineralnych, ich wady i zalety oraz zastosowanie; 

03. potrafi prawidłowo pobrać próby glebowe i części wskaźnikowe roślin oraz przygotować 
je do analizy chemicznej; 

04. zna właściwości nawozów i potrafi je w sposób selektywny dobrać do technologii 
uprawy i wymagań roślin 

05. aby prawidłowo opracowywać podstawowe zalecenia nawozowe dla terenów zieleni 
potrafi  zinterpretować wyniki analiz  chemicznych, dobrać liczby graniczne dotyczące 
żywienia mineralnego oraz ocenić warunki siedliska;  

06. powinien wykazywać dociekliwość poznawczą 
07. powinien świadomie dbać o środowisko, prezentując postawę proekologiczną w 

planowaniu  zabiegów związanych z  uprawą roli i nawożeniem. 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01-07: 10-15 minutowe sprawdzenie przygotowania studentów do ćwiczeń w formie 
pytań/dyskusji bieżącego tematu, często w nawiązaniu do wcześniej zdobytej 
wiedzy/umiejętności punktowane jako ‘aktywność’ w kartotece ocen studentów; 
01-07: sprawdzian pisemny; 
03-05:  doświadczalne prace  zespołowe  lub poglądowe – oceniane każdorazowo przez 
prowadzącego zajęcia;  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

Kartoteka ocen studentów wraz ze stosowaną punktacją oraz oceną końcową, prace 
pisemne;  



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 zna różne technologie uprawy roli, systemy nawożenia i środki niezbędne 
w ich realizacji 

AK1_W07; AK1_W13; AK1_W15; 

02 potrafi prawidłowo pobrać próby glebowe i części wskaźnikowe roślin oraz 
przygotować je do analizy chemicznej 

AK1_W06; AK1_U05; AK1_U11; 

03 zna podstawowe analizy chemiczne gleb do oznaczania dostępnych form 
składników mineralnych, ich wady i zalety oraz zastosowanie 

AK1_W06; AK1_U11; 

04  zna właściwości nawozów i potrafi je w sposób selektywny dobrać do 
technologii uprawy i wymagań roślin   

 AK1_W13; AK1_W15; 

05 aby prawidłowo opracowywać podstawowe zalecenia nawozowe dla 
poszczególnych grup roślin ogrodniczych potrafi  zinterpretować wyniki 
analiz  chemicznych oraz ocenić warunki siedliska   

AK1_W07; AK1_W13; AK1_W15; 
AK1_U08; AK1_U11; AK1_U13; 

06 powinien wykazywać dociekliwość poznawczą AK1_K06; 

07 powinien świadomie dbać o środowisko, prezentując postawę 
proekologiczną w planowaniu  zabiegów związanych z  uprawą roli i 
nawożeniem 

AK1_K03; AK1_K05; AK1_K07; 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

Waga poszczególnych ocen. Podstawą zaliczenia jest sprawdzian  pisemny, pozostałe 
oceny mają funkcję dopełniającą.  Sprawdzian  musi być zaliczony na minimum 50%.  
W przypadku braku zaliczenia w pierwszym terminie studentowi przysługuje termin 
poprawkowy. Terminy i formy wszystkich zaliczeń ustalane są ze studentem na początku 
semestru. 

Miejsce realizacji zajęć laboratorium 
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UWAGI:   

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 100 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich: 1,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 3,0 ECTS 


