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KARTA KURSU

Nazwa Geografia fizyczna kontynentów

Nazwa w j. ang. Physical geography of continents

Koordynator Prof. dr hab. Adam Łajczak
Zespół dydaktyczny

Prof. dr hab. Adam Łajczak

Dr Dorota Chmielowska
Punktacja ECTS* 4

Opis kursu (cele kształcenia)

- Uzupełnienie wiedzy z zakresu geografii fizycznej świata (wyjaśnienie zróżnicowania 
  środowiska abiotycznego poszczególnych kontynentów)
- Zwrócenie uwagi na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego kontynentów
- Wyjaśnienie zależności między zjawiskami przyrodniczymi zachodzącymi na kontynentach
- Wytłumaczenie powiązań między przeszłością geologiczną a współczesnym zróżnicowaniem 
  środowiska przyrodniczego kontynentów
- Wyjaśnienie roli szerokości geograficznej, wielkości kontynentów i oddalenia od brzegów mórz i 
  oceanów w różnicowaniu procesów modelujących kontynenty

Warunki wstępne

Wiedza
Student jest zapoznanymi z podstawowymi informacjami dotyczącymi 
rozmieszczenia, budowy, ukształtowania, klimatu, wód, gleb, szaty roślinnej i 
świata zwierząt kontynentów

Umiejętności

Student potrafi dokładnie wskazywać na mapie kontynenty i ich poszczególne 
regiony, posiada umiejętność analizy map fizyczno-geograficznych, 
korzystając z map tematycznych potrafi podać ogólne informacje na temat 
dowolnego fragmentu kontynentu

Kursy
Geologia, Geomorfologia, Hydrologia i oceanografia, Klimatologia i 
meteorologia, Fizyka i chemia Ziemi

1



Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

W01 Student posiada wiedzę z zakresu geografii  
fizycznej świata

W02 Zna podział świata na regiony, potrafi wskazać 
główne regiony świata oraz je scharakteryzować. 
Potrafi wytłumaczyć zależności między 
poszczególnymi komponentami środowiska 
przyrodniczego każdego kontynentu (budowa 
geologiczna, rzeźba, klimat, wody, gleby, szata 
roślinna, świat zwierząt, procesy katastrofalne 
modelujące powierzchnię terenu). 

K_WG03

K_WG07

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01  Potrafi wytłumaczyć zróżnicowanie niektórych 
         elementów środowiska przyrodniczego 
         kontynentów zależnie od długości geograficznej, 
         szerokości geograficznej, oddalenia od wybrzeży.
         Potrafi wyjaśnić genezę i rozmieszczenie zjawisk 
         przyrodniczych: pasaty, monsuny, bryza, fen,
         pływy, zimne i ciepłe prądy morskie, el ninio, la 
         ninia, tsunami

U02  Potrafi połączyć różne komponenty środowiska 
przyrodniczego i wysuwać wnioski. 

U03  Potrafi selekcjonować informacje dotyczące 
wybranego obszaru i zaprezentować je w formie 

         referatu. 

K_UW04, K_UW05,

K_UW02, K_UW03,
K_UW05

K_UW01, K_UW02,
K_UW05

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01  Posiada nawyk korzystania ze sprawdzonych źródeł 
         informacji naukowej, stosuje zasadę krytycznego 
         rozumowania
K02  Ma opanowaną organizację pracy, cechuje się 
         odpowiedzialnością, sumiennie wykonuje 
         powierzone zadania
K03 Ma świadomość obowiązku zasad ochrony 
własności intelektualnej

K_KK01

K_KK02

K_KK02
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Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15 30

E zal

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych w formie zdalnej (MS 
Teams). Na ćwiczeniach student wykonuje projekt indywidualny (prezentacja) oraz zadania. 

Formy sprawdzania efektów uczenia się:
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W01 X X
W02 X X
U01 X X X
U02 X X X
U03 X X
K01 X X
K02 X X

Kryteria oceny  Student uzyskuje zaliczenie:

- gdy zda egzamin pisemny,

- jego frekwencja na zajęciach wynosi 100% (w sytuacjach wyjątkowych 
konieczne usprawiedliwienie nieobecności).

Zaliczenie ćwiczeń:

- aktywny udział w zajęciach,

- uzyskanie min. 60% punktów ze wszystkich testów cząstkowych 
przeprowadzanych na ćwiczeniach w formie zdalnej,

3



- poprawne przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na wybrany temat. 

Termin opracowania zagadnień ustala prowadzący ćwiczenia w zależności od 
zakresu materiału.

Przy tworzeniu prezentacji należy przestrzegać zasad własności 
intelektualnej. Studenci, których prace (prezentacje) będą kwalifikować się 
jako plagiat w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2004 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych nie otrzymują zaliczenia z kursu.

Uwagi ---------------------------------------------------------------------------

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

- Budowa skorupy ziemskiej, krzywa hipsograficzna Ziemi, 
- Podstawowe cechy wyróżniające kontynenty
- Budowa kontynentów, historia geologiczna, „wędrówki kontynentów”
- Rozmieszczenie kontynentów
- Podstawowe cechy rzeźby, sieci rzecznej, rozmieszczenie i typy jezior
- Strefowość klimatu, gleb, szaty roślinnej, świata zwierząt
- Wulkanizm, trzęsienia ziemi, pustynie, kriosfera, wahania zasięgu zlodowaceń
- Bariery geoekologiczne, obszary bezodpływowe
- Piętra geoekologiczne
- Regiony fizyczno-geograficzne

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
continent, mountain ranges, climatic zones, deserts, large lakes, depresions, volcanism, 
earthquakes, kriosphere, glaciers, ice sheets, continental water divide

Wykaz literatury podstawowej

Makowski J., 2001. Geografia regionalna świata. PWN, Warszawa.

Czerny M., 2006. Geografia regionalna świata – Wielkie regiony. Red. Makowski J. PWN, 
Warszawa.

Łajczak A., 2007. Krajobrazy dolin Wyżyny Tybetańskiej. [w:] U. Myga-Piątek (red.) Doliny 
rzeczne. Przyroda-krajobraz-człowiek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 
7: 71-90.

Soja R., Starkel L., 2007. Extreme rainfalls in Eastern Himalayas and southern slope of 
Meghalaya Plateau and their geomorphologic impacts. Geomorphology 84: 170-180.

Łajczak A., 2009. Changes in relief of the Azau Valley in Central Caucasus Mts resulting from 
impact of volcanic activity and glaciers` oscillations during the last 1100 years. Landform Analysis 
11: 39-58.
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Łajczak A., Czajka B., 2015. The timberline in the Azau Valley in the Central Caucasus Mountains 
in the context of landforms and the geomorphological processes modelling the area. Geographia 
Polonica 88(2): 202-203 (Varia: Chronicle).

Wykaz literatury uzupełniającej

Czeppe Z., Flis J., Mochnacki R., 1966. Geografia fizyczna świata. PWN, Warszawa.

Augustowski B., 1975. Lądy i oceany. Zarys geografii fizycznej świata. PZWS, Warszawa.

Mityk J., 1979. Geografia fizyczna części świata. PWN, Warszawa.

Encyklopedia geograficzna świata, 1996-2002. OPRESS, Kraków.

Popularna encyklopedia powszechna, 1998-2003, Przeglądowy Atlas Świata (red. R. Mydel, J. 
Groch), FOGRA, Kraków.

Mannion A.M., 2001. Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i  
kulturowego. PWN, Warszawa, ss. 450.

Craigh J.R., Vaughan D.J., Skinder B.J., 2003. Zasoby Ziemi. PWN, Warszawa.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 30

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 15

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

-

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Ogółem bilans czasu pracy 100

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 4
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