
Rok akademicki: 2014/2015 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu1):   Gleboznawstwo ECTS 2) 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):  Soil Science 

Kierunek studiów4):  Architektura krajobrazu 

Koordynator przedmiotu5):  dr hab. Teresa Kozanecka prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia6):  Pracownicy Zakładu  

Jednostka realizująca7): Zakład Gleboznawstwa, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Wydział Rolnictwa i Biologii 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany8): Ogrodnictwa, Biotechnologii  i Architektury Krajobrazu 

Status przedmiotu9):  
a) przedmiot 
podstawowy…semestr letni 
……………………. 

b) stopień …I….    rok …I… c)  stacjonarne 

Cykl dydaktyczny10):   Jęz. wykładowy11): Język polski 

Założenia i cele przedmiotu12): 

Celem przedmiotu jest  zapoznanie studenta ze znaczeniem gleby w środowisku przyrodniczym, jej 
genezą,  kształtowaniem się zasobności i żyzności a także z zagrożeniami  prowadzącymi do 
degradacji. Zapoznanie studentów z  
 niektórymi metodami określania właściwości gleb oraz  zdobycie umiejętności określania w terenie 

rodzaju i gatunku, żyzności oraz wartości użytkowej gleb. 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): 

a) wykład…………………………………………………………;  liczba godzin ...15....;   

b) ćwiczenia laboratoryjne ……………………………………    liczba godzin …..8.....;   

c) ćwiczenia terenowe…………………………………………    liczba godzin .....7...;   

Metody dydaktyczne14): 
Wykład- środki audio-wizualne, ćwiczenia laboratoryjne :wykonywane są  przez studentów w 
zespołach,  otrzymane wyniki są analizowane w czasie dyskusji, studenci korzystają z tablic, 
formularzy badawczych, literatury fachowej   i konsultacji.   

Pełny opis przedmiotu15): 
 

Tematyka wykładów. 1. Gleba i jej funkcje w środowisku przyrodniczym. Znaczenie czynników 
glebotwórczych w tworzeniu się gleb.  Klimat-  i jego elementy składowe. Woda w glebie, jej 
znaczenie dla środowiska.  2. Rola biosfery-( roślinność, mikroorganizmy glebowe), ukształtowania 
terenu, czasu, działalności człowieka w różnicowaniu się gleb. Rodzaje wietrzenia substratu 
glebowego. 3. Obieg pierwiastków w przyrodzie.  Przyczyny zakwaszenia gleb.  Wpływ odczynu na 
właściwości środowiska . 3. Zjawiska sorpcji  w glebie . Sorbenty glebowe.  Znaczenie sorpcji w 
kształtowaniu się właściwości gleb. 4. Porowatość gleb, struktura i wpływ struktury na stosunki 
wodno-powietrzne.  
 5. Charakterystyka wybranych procesów glebotwórczych : humifikacji i mineralizacji, równowagi, 
zubożenia, glejowy, torfienia, antropogenizacji.  Budowa i właściwości powstałych gleb. 
7. Żyzność i produktywność gleb. Zasobność gleb w makro i mikroelementy.  Wpływ niektórych 
czynników: naturalnych (erozja) i antropogenicznych (rolnictwo, przemysł, komunikacja) na  
obniżenie  żyzności i produktywności gleb.  
Tematyka ćwiczeń: 
1 Zapoznanie studentów z głównymi skałami macierzystymi gleb, ich genezą , składem mineralnym 
i odpornością na wietrzenie. 2. Wykorzystanie  frakcji i grup granulometrycznych do oceny 
właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych gleb. Określanie grup granulometrycznych 
metodą organoleptyczną.  Praca w 2-3 osobowych zespołach. 3. Badanie pojemności sorpcyjnej 
gleby. Praca w 2-3 osobowych zespołach. Sprawozdanie z wykonania badań. 4. Zapoznanie 
studentów z systematyką przyrodniczą i użytkową  gleb. Analiza, interpretacja   map glebowych  
średnio i wielkoskalowych, ,szczegółowych i  możliwości wykorzystania ich w pracach projektowych 
. 
5. Poznanie zasad przygotowania odkrywki glebowej, zaznajomienie się z opisem profilu 
glebowego.  6.  Ćwiczenia  terenowe. Nabycie umiejętności określania właściwości gleb w terenie  i  
możliwości ich zagospodarowania. Przygotowanie sprawozdania. 
 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)16): 

 Botanika, biologia roślin,  ekologia, ochrona środowiska 

Założenia wstępne17): Podstawowa wiedza z zakresu szkoły średniej 

Efekty kształcenia18): 

01.  zna podstawową wiedzę o  funkcji gleby w środowisku, skałach macierzystych gleb,  
procesach  glebotwórczych, właściwościach gleb 
 02.  zna podstawowe zagrożenia wpływające na jakość  gleb 
 03.  zna niektóre metody oznaczania właściwości gleb 
 04. potrafi  wykonać w terenie odkrywkę glebową,  określić typ, gatunek gleby, żyzność i wartość 
użytkową 
 05. umie czytać, interpretować  mapy glebowe średnio-wielkoskalowe, szczegółowe i zastosować 



 

 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)  
 

Nr /symbol 
efektu 

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

01 Zna podstawową wiedzę o funkcji gleby w środowisku, o skałach macierzystych gleb,  
procesach glebotwórczych, właściwościach gleb 

AK1_W06, AK1_W07,A K1_W08 

02 Zna podstawowe zagrożenia wpływające na  jakość  gleb. AK1_W015,   

03 Zna metody oznaczania składu granulometrycznego  i pojemności sorpcyjnej   A K1_W06,  

04 Umie wykonać w terenie odkrywkę glebową,  określić  gatunek, żyzność i wartość 

użytkową gleby 

AK1_U05, AK1_K02, AK1_K03 

 

05 umie czytać, interpretować  mapy glebowe i zastosować do prac projektowych AK1_U05, AK1_U08, AK_U13 

 
 
 
 

 

do prac projektowych 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia19): 

01,02,03,04,05 – sprawdzian ustny w formie dyskusji lub  krótkie, pisemne kolokwia na 
ćwiczeniach, punkty za wykonywanie eksperymentów, ocena sprawozdania (pisemna praca)  po 
odbyciu  ćwiczeń terenowych, egzamin pisemny z wykładów . 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 20): 

Okresowe prace pisemne, złożone sprawozdanie z ćwiczeń terenowych, treść  pytań egzaminacyjnych  z 
oceną uzyskaną przez studenta  w  karcie studenta. 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową21): 

Egzamin - 50%, prace pisemne - 30 %, praca studenta na zajęciach laboratoryjnych - 10%, 
wykonanie oceny jakości gleby w terenie (ćwiczenia terenowe) - 10%  

Miejsce realizacji zajęć22):  
Sala dydaktyczna -wykłady, laboratorium chemiczne –ćwiczenia z gleboznawstwa , ćwiczenia terenowe – 
obszar  na skarpie wokół SGGW i  w Wilanowie 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):  
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… 
… 
 

UWAGI24): 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia18)  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2: 

…75 h 

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

…1.3ECTS 

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

    0.78 ECTS 


