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KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wpływ rzeźby terenu na kształtowanie terenu 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The influence of the relief on the terrain design  

Kierunek studiów  gospodarka przestrzenna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia inżynierskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina 
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna  

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Lidiya Dubis (prof. KUL) 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 VI 1 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 
Wiedza i umiejętności z zakresu podstaw geomorfologii, geografii fizycznej i 
planowania przestrzennego 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Poszerzenie i uaktualnienie wiedzy o głównych typach rzeźby terenu i ich cechach 
morfologicznych i genetycznych. Ukazanie roli rzeźby terenu w procesie kształtowania 
przestrzeni 

2. Poszerzenie i uaktualnienie wiedzy o przebiegu i natężeniu procesów rzeźbotwórczych, ich 
wpływu na kształtowanie przestrzeni. 

3. Wypracowanie praktycznych umiejętności identyfikacji form rzeźby terenu i zapoznanie z 
metodyką oceny wpływu rzeźby terenu na projektowanie i kształtowanie przestrzeni miejskiej i 
wiejskiej. 

4. Poszerzenie wiedzy o antropogenicznych formach rzeźby i antropogenicznych zmianach 
charakteru i tempa procesów rzeźbotwórczych. 

 
 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 
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WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę o 
głównych typach rzeźby terenu, ich morfologii, morfometrii i 
genezie, niezbędną dla  organizacji  rozwoju gospodarczego i 
zarządzania przestrzenią 

K_W01 

W_02 Zna metody kartowania rzeźby terenu, zasady wyodrębnienia 
głównych typów rzeźby terenu i oceny ich cech 
morfometrycznych dla rozwiązywaniu prostych zadań 
kształtowania przestrzeni 

K_U01, K_U02 

W_03 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę o 
wpływie podstawowych cech rzeźby terenu  na kształtowanie 
przestrzeni oraz rozwiązania problemów dotyczących ochrony i 
kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego  

K_U04, K_W08 

W_04 Posiada wiedzę o przekształceniu rzeźby człowiekiem, 
antropogenicznych zmianach charakteru i tempa procesów 
rzeźbotwórczych, ich skutkach geomorfologicznych w obszarze 
gospodarki przestrzennej 

K_U04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi pozyskiwać wiedzę z literatury, dokumentacji 
planistycznej, źródeł kartograficznych, potrafi przeanalizować 
uzyskane informacji codo typu rzeźby terenu  dla  tworzenia 
różnorakich analiz przestrzennych 

K_U01, K_U05 

U_02 Stosuje metody kartograficzne i narzędzia informatyczne do 
opisu i analizy rzeźby terenu, potrafi wyodrębnić główne typy 
rzeźby terenu, ocenić ich cechy morfometryczne dla 
rozwiązywania prostych zadań kształtowania przestrzeni na 
szczeblu lokalnym.  

K_U02, K_U03 

U_03 Potrafi wykonać waloryzację rzeźby terenu dla wskazania 
najlepszych kierunków rozwoju funkcjonalno-przestrzennej 
struktury obszaru badań 

K_U05,  

U_04 Potrafi ocenić poziom przekształcenia rzeźby terenu 
człowiekiem oraz przydatność i możliwość wykorzystania tej 
rzeźby w zakresie gospodarki przestrzennej 

K_U07 

U_05 Potrafi scharakteryzować najważniejsze procesy rzeźbotwórcze 
obszaru badań, pokazać ich skutki dla zagospodarowania 
przestrzennego. 

K_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Rozumie potrzebę samokształcenia, w tym i poszerzania wiedzy 
o rzeźbie terenu a  zagospodarowaniem przestrzennym. 

K_K01 

K_02 Potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać i pracować w 
grupie nad zagadnieniami dotyczącymi relacji pomiędzy rzeźbą 
terenu, procesami rzeźbotwórczymi a zagospodarowaniem 
przestrzeni. 

K_K02 

K_03 Wyraża chęć uczestnictwa w przygotowywaniu wskazań 
projektowych dla konkretnego terenu uwzględniając cechy 
rzeźby terenu i procesów rzeźbotwórczych. 

K_K03, K_K04 

K_04 Rozumie znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej 
odpowiedzialności za kształtowanie i stan komponentów 
środowiska naturalnego, w tym rzeźby terenu i procesów 
rzeźbotwórczych. 

K_K05 
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Rola czynników endogenicznych i egzogenicznych w rozwoju rzeźby terenu. Pasowy układ rzeźby 
terenu Polski i jej wpływ na zagospodarowanie przestrzenne kraju. 
2. Typy skał i ich rola w kształtowaniu powierzchni Ziemi. Skały macierzyste a rzeźba terenu. 
3. Przydatność budowlana gruntu. Grunt i podłoże budowlane. Klasyfikacja gruntu w geologii 
inżynierskiej. Klasyfikacja geotechniczna gruntów. Surowce mineralne. 
4. Rzeźba terenu i jej charakterystyczne linie. Zasady i kryteria wyodrębnienia najważniejszych linii 
rzeźby terenu. Główne składowe opisu i analizy rzeźby terenu i ich charakterystyka.  
5. Najważniejsze morfometryczne parametry rzeźby terenu, sposoby ich obliczenia. Ocena 
przydatności terenu do budownictwa ze względu na spadki oraz inne parametry. 
6. Uwzględnienie rzeźby terenu i procesów rzeźbotwórczych przy trasowaniu dróg i linii kolejowych. 
7. Procesy stokowe i ich znaczenie w działalności gospodarczej człowieka. Zasady oceny głównych 
procesów stokowych. Osuwiska i ich główne parametry. Karty osuwiskowe.  
8. Erozja i morfologia stoków. Erozja liniowa. Wąwozy. Ocena podatności stoków do erozji wodnej. 
Zabiegi przeciwerozyjne. Erozja wodna, jej rozpowszechnienia na terenie Polski.  
9. Ocena stopnia zagrożenia powodziami lokalnymi. Problemy w określaniu zagrożenia 
powodziowego i oceny ryzyka powodziowego na terenach górskich i równinnych. Wpływ powodzi na 
zagospodarowanie terenu na poziomie lokalnym.  
10. Związek użytkowania terenu z rzeźbą terenu, je. Wpływ rzeźby terenu na osadnictwo. Związek 
między osadnictwem historycznym a rzeźbą terenu. Historyczne zmiany użytkowania ziemi. 
Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi. 
11. Wpływ działalności człowieka na rzeźbę terenu (kształtowanie powierzchni). Eksploatacja 
surowców mineralnych. Rekultywacja i zagospodarowanie obszarów po górniczych. 
12. Typy genetyczne antropogenicznych form rzeźby terenu. Analiza przekształcenia powierzchni 
ziemi w Polce. Wybrane formy degradacji rzeźby terenu według mapy sozologicznej. 
13. Waloryzacja rzeźby dla różnych funkcji gospodarczych. Predyspozycja rzeźby terenu do rozwoju 
rolnictwa. 
14-15. Rzeźba terenu i jej formy jako przedmiot zainteresowań geoturystycznych. Obiekty 
geoturystyczne. Geostanowiska. Ocena potencjału geoturystycznego. Atrakcje geoturystyczne Polski 
w układzie lokalnym. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny, 
wykład problemowy, 
prezentacja filmów,  
dyskusja 
 

Egzamin pisemny w formie 
testów lub pytań otwartych, 
obserwacja 

Sprawdzony test lub 
sprawdzona praca 
egzaminacyjna, aktywny 
udział w dyskusji notowany 
na liście obecności 

W_02 Wykład konwencjonalny, 
wykład problemowy, 
prezentacja filmów,  
dyskusja. 

Egzamin pisemny w formie 
testów lub pytań otwartych, 
obserwacja 

Sprawdzony test lub 
sprawdzona praca 
egzaminacyjna, aktywny 
udział w dyskusji notowany 
na liście obecności 

W_03 Wykład konwencjonalny, 
wykład problemowy, 
prezentacja filmów,  
dyskusja 

Egzamin pisemny w formie 
testów lub pytań otwartych, 
obserwacja 

Sprawdzony test lub 
sprawdzona praca 
egzaminacyjna, aktywny 
udział w dyskusji notowany 
na liście obecności 
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W_04 Wykład konwencjonalny, 
wykład problemowy, 
prezentacja filmów,  
dyskusja 

Egzamin pisemny w formie 
testów lub pytań otwartych, 
obserwacja 

Sprawdzony test lub 
sprawdzona praca 
egzaminacyjna, aktywny 
udział w dyskusji notowany 
na liście obecności 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej, 
prezentacja filmów, 
dyskusja 

Egzamin pisemny w formie 
testów lub pytań otwartych, 
obserwacja 

Sprawdzony test lub 
sprawdzona praca 
egzaminacyjna, aktywny 
udział w dyskusji notowany 
na liście obecności 

U_02 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej, 
prezentacja filmów, 
dyskusja 

Egzamin pisemny w formie 
testów lub pytań otwartych, 
obserwacja 

Sprawdzony test lub 
sprawdzona praca 
egzaminacyjna, aktywny 
udział w dyskusji notowany 
na liście obecności 

U_03 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej, 
prezentacja filmów, 
dyskusja 

Egzamin pisemny w formie 
testów lub pytań otwartych, 
obserwacja 

Sprawdzony test lub 
sprawdzona praca 
egzaminacyjna, aktywny 
udział w dyskusji notowany 
na liście obecności 

U_04 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej, 
prezentacja filmów, 
dyskusja 

Egzamin pisemny w formie 
testów lub pytań otwartych, 
obserwacja 

Sprawdzony test lub 
sprawdzona praca 
egzaminacyjna, aktywny 
udział w dyskusji notowany 
na liście obecności 

U_05 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej, 
prezentacja filmów, 
dyskusja 

Egzamin pisemny w formie 
testów lub pytań otwartych, 
obserwacja 

Sprawdzony test lub 
sprawdzona praca 
egzaminacyjna, aktywny 
udział w dyskusji notowany 
na liście obecności 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Aktywny udział w dyskusji 
notowany na liście 
obecności 

K_02 Dyskusja Obserwacja Aktywny udział w dyskusji 

notowany na liście 

obecności 

K_03 Dyskusja Obserwacja Aktywny udział w dyskusji 
notowany na liście 
obecności 

K_04 Dyskusja Obserwacja Aktywny udział w dyskusji 

notowany na liście 

obecności 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

Na końcową ocenę wykładu składa się: 
• Egzamin pisemny w formie testów lub pytań otwartych 80% 
• Aktywny udział w dyskusji na wykładzie 20% 
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Kryteria oceniania prac na egzamin pisemny: 
• 91-100% punktów z egzaminu – ocena 5.0 
• 81-90% punktów z egzaminu – ocena 4.5 
• 71-80% punktów z egzaminu – ocena 4.0 
• 61-70% punktów z egzaminu – ocena 3.5 
• 51-60% punktów z egzaminu – ocena 3.0 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

20 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Mycielska-Dowgiałło E., Korotaj-Kokoszczyńska M., Smolska E. 1999. Geomorfologia dynamiczna z 
elementami stosowanej. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 
Allen A.P. 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wydawnictwo PWN, Warszawa. Migoń P. 
2012. Geomorfologia. Wydawnictwo PWN, Warszawa. 

Literatura uzupełniająca 

Mizerski W. 2014. Geologia dynamiczna. Wydawnictwo PWN, Warszawa  
Klimaszewski M. 2002. Geomorfologia. Wydawnictwo PWN 

 


