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przedmiot jest realizowany  

Status przedmiotu Przedmiot kierunkowy Stopień  I  rok II stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

Zdobycie praktycznej wiedzy o: krajobrazie naturalnym Polski, jego genezie, składnikach, procesach       
i zjawiskach w nim występujących oraz czynnikach kształtujących krajobraz; wartościach krajobrazu 
naturalnego; gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi oraz wykorzystywaniu procesów i zjawisk 
przyrodniczych w  projektowaniu krajobrazu. Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystywania 
źródeł informacji o krajobrazie naturalnym. Przyjmuje się założenie, że studenci przystępujący do 
realizowania przedmiotu  mają podstawową wiedzę o Ziemi, geografii fizycznej Polski oraz 
zaawansowaną wiedzę z zakresu gleboznawstwa, ekologii i biologii roślin, a także umiejętności 
rysunkowe. Studenci po zrealizowaniu programu przedmiotu powinni być przygotowani do 
podejmowania i dokumentowania decyzji projektowych uwzględniających uwarunkowania przyrodnicze. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Wykład: liczba godzin 30;  Ćwiczenia: liczba godzin 45, ćwiczenia terenowe: 15 

Metody dydaktyczne Wykład, ćwiczenia projektowe i terenowe 

Pełny opis przedmiotu 

Treści wykładów: 1. Charakterystyka przedmiotu.  Przyrodnicze podstawy projektowania krajobrazu w 
programie studiów na kierunku Architektury krajobrazu. Metodyka. Organizacja. Literatura. 2. Krajobraz 
jako przedmiot projektowania - definicja pojęcia. 3. Podstawowe źródła informacji o krajobrazie i ich 
wykorzystywanie: 3.1 mapa zasadnicza i mapy topograficzne; 3.2 mapy tematyczne; 3.3 zdjęcia 
lotnicze i obrazy satelitarne oraz fotografia krajobrazowa; 3.4  monografie przyrodnicze; 3.5 atlasy i  
roczniki; 3.6 opracowania fizjograficzne; 3.7 raporty, prognozy i decyzje środowiskowe. 4. Monitoring 
przyrody. 5. Zarys budowy geologicznej i geomorfologii Polski. 6. Praktyczna charakterystyka typów 
krajobrazu naturalnego Polski: 6.1 krajobrazy nizin; 6.2 krajobrazy wyżyn i niskich gór; 6.3 krajobrazy 
gór średnich i wysokich; 6.4 krajobrazy dolin i obniżeń. 7. Przyrodnicze wartości krajobrazu Polski.  
8. Formy i przyczyny degradacji krajobrazu. 9. Miejsce analiz przyrodniczych w procesie projektowania. 
10. Uwarunkowania przyrodnicze w projektowaniu krajobrazu: 10.1 uwarunkowania geologiczne i 
hydrogeologiczne;   10.2 uwarunkowania klimatyczne; 10.3 uwarunkowania hydrologiczne;  
10.4 uwarunkowania geomorfologiczne; 10.5 uwarunkowania biologiczne; 10.6 uwarunkowania 
geochemiczne. 11. Elementy opracowań fizjograficznych 12.  Metody badań terenowych na potrzeby 
projektowania. 13.  Standardy dotyczące cech przyrodniczych terenów i ich stosowanie na różnych 
poziomach projektowania krajobrazu. 14. Wybrane projekty krajobrazu uwzględniające jego ochronę. 
15. Podsumowanie wykładów  
Treści ćwiczeń: 
Ćwiczenia projektowe: analizowanie map topograficznych, tematycznych, zdjęć lotniczych, roczników 
hydrologicznych i meteorologicznych oraz źródeł opisowych w celu określenia genezy i cech 
przyrodniczych krajobrazu, form zagospodarowania terenu, możliwości rozwoju procesów i zjawisk 
klimatycznych, hydrologicznych, geomorfologicznych i geochemicznych, a także w celu określenia 
związków pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi i formami zagospodarowania terenu; analizy 
przyrodnicze na potrzeby projektów zagospodarowania terenów w zależności od różnych typów 
krajobrazu naturalnego. Ćwiczenia terenowe: identyfikacja makroskopowa utworów powierzchniowych, 
form rzeźby, typów i gatunków gleb, zbiorowisk roślinnych oraz procesów zachodzących współcześnie 
w terenie i na tej podstawie opracowanie kompleksowych przekrojów krajobrazowych nawiązujących 
do charakterystycznych typów krajobrazu naturalnego Mazowsza 
 

Wymagania formalne  Biologia roślin, Ekologia, Gleboznawstwo, Rysunek i rzeźba  

Założenia wstępne 

Zakres wiedzy: podstawowa wiedza o Ziemi: atmosfera, litosfera, hydrosfera, biosfera;  podstawowa 
wiedza o strukturze i funkcjonowaniu przyrody (o związkach pomiędzy składnikami,  procesami i 
zjawiskami przyrodniczymi); podstawowa wiedza z zakresu geografii fizycznej Polski; pogłębiona 
wiedza z zakresu genezy, budowy i właściwości gleb występujących w Polsce; wiedza z zakresu 
fitogeografii; podstawowa wiedza o zbiorowiskach roślinnych; podstawowa wiedza o mapach i innych 
formach odwzorowywania zjawisk przestrzennych; podstawowe rozumienie treści opracowań 
przyrodniczych. Umiejętności: podstawowe umiejętność czytania i rozumienie treści  map 
topograficznych oraz umiejętność czytania map glebowo-rolniczych; podstawowe umiejętności 



 

 
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 wiedzę o krajobrazie naturalnym Polski AK1_W07 

02 zna cele i sposoby ochrony krajobrazu naturalnego    AK1_W15 

03 zna  problematykę uwarunkowań przyrodniczych w projektowaniu 
krajobrazu 

AK1_W07 

04 zna metodykę analiz przyrodniczych na potrzeby projektowania  
krajobrazu 

AK1_W07 

05 ma umiejętności wykonywania przyrodniczych badań terenowych na  
potrzeby projektowania krajobrazu 

AK1_U05 

06 potrafi podejmować i dokumentować decyzje projektowe uwzględniające 
uwarunkowania przyrodnicze 

AK1_U05, AK1_U13 

wykonywania: map, profili terenu, blokdiagramów, kartogramów i kartodiagramów.  

Efekty kształcenia 

01. ma wiedzę o krajobrazie naturalnym Polski 
02. zna cele i sposoby ochrony krajobrazu naturalnego    
03. zna  problematykę uwarunkowań przyrodniczych w projektowaniu krajobrazu 
04. zna metodykę   analiz  przyrodniczych na potrzeby projektowania  krajobrazu 
05. ma podstawowe umiejętności wykonywania przyrodniczych badań terenowych na potrzeby 

projektowania krajobrazu 
06. potrafi podejmować i dokumentować decyzje projektowe uwzględniające uwarunkowania 

przyrodnicze 
07. potrafi współpracować ze specjalistami reprezentującymi różne nauki przyrodnicze 
08. pracuje w zespołach przygotowujących analizy i syntezy uwarunkowań przyrodniczych na  

potrzeby zagospodarowania przestrzennego  

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

Efekty 01, 02, 03 i 04 Oceny z pisemnych sprawdzianów i egzaminu końcowego 
Efekt 05 Ocena wykonanego projektu terenowego   
Efekty 06, 07 Ocena prezentacji poszczególnych faz indywidualnych zadań projektowych oraz ocena 
wykonanego zadania projektowego 
Efekt 08 Ocena udziału w prezentacji  poszczególnych faz i w wykonaniu zespołowego zadania 
projektowego  

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Treść pytań wraz z ocenami przygotowanych na  sprawdziany  i egzamin końcowy 
Złożone projekty 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową 

Ocena ze  sprawdzianów  i egzaminu końcowego 50%  
Oceny z indywidualnych zadań projektowych 30% 
Ocena z projektu terenowego 10% 
Ocena z udziału w opracowaniu projektu zespołowego 10% 

Miejsce realizacji zajęć Sala dydaktyczna i teren (okolice Warszawy) 

Literatura podstawowa:  
1. Bartkowski T., 1986: Zastosowania geografii fizycznej. PWN, Warszawa 
2. Bloom A.L., 1980: Powierzchnia Ziemi. PWN, Warszawa 
3. Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J.R., 1999: Interpretacja zdjęć lotniczych. PWN, Warszawa 
4. Fleming G., 1983: Klimat – środowisko – człowiek. PWR i L, Warszawa 
5. Klimaszewski M., 1978: Geomorfologia. PWN, Warszawa 
6. Kondracki J., 1978: Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa 
7. Kondracki J., 1994: Geografia Polski.Mezoregiony Fizycznogeograficzne, PWN, Warszawa 
8. Okołowicz W., 1969: Klimatologia ogólna. PWN, Warszawa 
9. Perelman A. I., 1971: Geochemia krajobrazu. PWN, Warszawa  
10. Racinowski R., 1987: Wprowadzenie do fizjografii osadnictwa. PWN, Warszawa 
11. Richling A., Solon J., 2002. Ekologia krajobrazu, wyd. 4. Wydawnictwo PWN, Warszawa   
12. Twarowski M., 1970: Słońce w architekturze. Arkady, Warszawa 
13. Walczak W., 1976: Jak powstała rzeźba Polski. PWN, Warszawa 

Literatura  uzupełniająca 
14. Wolski P., 2002: Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu. Słownik pojęć. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 
15. Richling A., 2003, Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia, WSH im. A.Gieysztora, Pułtusk 

UWAGI:    

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 175 h 

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

 3,5  ECTS 

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

 4,5 ECTS 



07 potrafi współpracować ze specjalistami  reprezentującymi różne nauki 
przyrodnicze 

AK1_K02 

08 pracuje w zespołach przygotowujących analizy i syntezy uwarunkowań 
przyrodniczych na  potrzeby zagospodarowania przestrzennego 

AK1_K02 

 

 

 


