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Opis kursu (cele kształcenia)

Po zakończeniu kursu student potrafi obserwować, opisywać, rysować i interpretować różne 
elementy fizycznogeograficzne Wyżyny Małopolskiej i Śląsko-Krakowskiej oraz przedstawić 
wzajemne relacje tych elementów. Zna procesy społeczno-gospodarcze zachodzące na tych 
obszarach. Kurs prowadzony w języku polskim.

Warunki wstępne

Wiedza
Podstawowa wiedza z zakresu topografii, geologii, geomorfologii, 
gleboznawstwa, hydrologii, klimatologii, geografii społeczno-ekonomicznej 
Polski

Umiejętności
Możliwość rozpoznania podstawowych form krajobrazu i elementarnych 
zależności pomiędzy różnymi elementami środowiska przyrodniczego.

Kursy
geologia, geomorfologia, hydrologia, meteorologia z klimatologią, kartografia i 
topografia.

Efekty uczenia się

Wiedza Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych
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W01, Objaśnia wpływ podstawowych procesów 
geologicznych, geomorfologicznych, meteorologicznych, 
klimatycznych i glebowych na powstanie zróżnicowanego 
środowiska geograficznego obszaru Wyżyn.

W02, Definiuje kryteria klasyfikacji i wskazuje 
rozmieszczenie regionów fizycznogeograficznych Wyżyny 
Małopolskiej i Śląsko-Krakowskiej.

W03, Objaśnia zróżnicowanie społeczno-gospodarcze 
obszaru Wyżyny Małopolskiej i Śląsko-Krakowskiej oraz 
uwarunkowania historyczne zachodzących tam procesów 
gospodarczych

K_WG02, K_WG03,  
K_WG04, K_WG05, 
K_WK01

K_WG01,  K_UW02

K_WG02, K_WG05, 
K_WG06, K_WG11, 
K_WK01

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01, interpretuje i analizuje cechy fizycznogeograficzne 
poszczególnych regionów Wyżyny Małopolskiej i Śląsko-
Krakowskiej.

U02 Rozumie współczesne procesy społeczno-
gospodarcze zachodzące na obszarach Wyżyny 
Małopolskiej i Śląsko-Krakowskiej

K_UW02, K_UW03, 
K_UW05, K_UW09, 
K_UK01,

K_UW07, K_UW06, 
K_UK01

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01, Świadomy złożoności funkcjonowania systemu 
przyrodniczego na Ziemi, wykazuje postawę 
odpowiedzialności za poszanowanie środowiska 
przyrodniczego.

K02, Aktywna postawa w poszukiwaniu i poszerzaniu 
wiedzy oraz jej weryfikacji.

K_KK03, K_KO01

K_KK01, K_KO02

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin - 24

Zaliczenie z oceną

Opis metod prowadzenia zajęć
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Zajęcia prowadzone są w formie zajęć terenowych (4-dniowe) w dwóch częściach w wybranych 
przez prowadzących obszarach Wyżyny Małopolskiej i Śląsko-Krakowskiej. Pierwsza część 
ćwiczeń odbywa się w drugim semestrze (przeniesione z semestru I z powodów obostrzeń – 
zamknięcia muzeów – związanych z sytuacja pandmiczną) i obejmuje Wyżynę Śląską (1 dzień), 
w tym zwiedzanie KWK Guido w Zabrzu oraz osiedla Giszowiec i Nikiszowiec w Katowicach. 
Druga część odbywa się w drugim semestrze i obejmuje Wyżynę Małopolską i Wyżynę 
Krakowsko-Częstochowską (3 dni).

Formy sprawdzania efektów uczenia się
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W01 x x x
W02 x x x x
W03 x x x
U01 x x x x
U02 x x x
K01 x x x
K02 x x x

Kryteria oceny

Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje student, który prowadził poprawnie notatki z 
obserwacjami terenowymi, wykonał mapę trasy ćwiczeń regionalnych z 
zaznaczonymi punktami postojowymi wraz z ich opisem oraz zaliczył pisemne 
kolokwium obejmujące treści z całości ćwiczeń (tj. z 4 dni ćwiczeń).

Uwagi

1/ Warunkiem dopuszczenia studenta do ćwiczeń terenowych jest posiadanie 
odpowiedniego obuwia terenowego, notatnika i stosownych map 
topograficznych obszaru ćwiczeń.

2/ Warunkiem przystąpienia do pisemnego zaliczenia kursu jest pełne (4-
dniowe) uczestnictwo w zajęciach terenowych.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1/ Dolina Wisły pomiędzy Krakowem i Nowym Korczynem
2/ Lessy na Wyżynach
3/ Gipsy, rzeźba gipsowa i wody mineralne Niecki Nidziańskiej
4/ Elementy budowy geologicznej i rzeźby Gór Świętokrzyskich
5/ Rzeźba polodowcowa północnej części Niecki Nidziańskiej i Wyżyny Śląskiej
6/ Budowa geologiczna Niecki Miechowskiej i monokliny Śląsko-Krakowskiej
7/ Rzeźba krasowa i stosunki wodne na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej
8/ Wydobycie surowców mineralnych (skalne, metaliczne i energetyczne)
9/ Procesy suburbanizacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym
10/ Procesy urbanizacji w okresie socjalizmu – Nowa Huta
11/ Rozwój osadnictwa w północno-zachodniej części Małopolski
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12/ Zmiany struktury ludności miast na Wyżynie Małopolskiej
13/ Rozwój rolnictwa na terenie Bramy Krakowskiej, Wyżyny Małopolskiej i Wyżyny Śląskiej
14/ Zróżnicowanie rozmieszczenia przemysłu i jego struktur – Staropolski Okręg Przemysłowy, 
region Myszków-Żarki
15/ Współczesne procesy i struktury gospodarcze na obszarach województwa małopolskiego, 
świętokrzyskiego i śląskiego
16/ Dziedzictwo historyczne na Wyżynie Małopolskiej
17/ Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminach
18/ Zróżnicowanie form ochrony przyrody na Wyżynie – konflikty człowiek-środowisko
19/ KWK Guido w Zabrzu
20/ Zróżnicowanie klimatu na obszarze Wyżyny Małopolskiej, Wyżyny Śląskiej i Gór 
Świętokrzyskich
21/ Wpływ warunków meteorologicznych na wysokie koncentracje zanieczyszczeń Krakowa i 
okolic

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
profil geologiczny – geologic(al) column/profile/section; przekrój geologiczny – geologic(al) 
cross-section; skała – rock; skała osadowa – sedimentary rock; skamieniałość – fossil; 
wapień – limestone; kras – karst; wyżyna – upland; urbanizacja – urbanization; 
suburbanizacja – suburbanization; przemysł – industry; rolnictwo – agriculture; 
zanieczyszczenie – pollution; zanieczyszczenie powietrza – air pollution

Wykaz literatury podstawowej

Czeppe Z. (red.), 1972, Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i 
zagadnienia jego ochrony, Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN, 1.
Galon R. (red.), 1972. Geomorfologia Polski. Niż Polski. PWN Warszawa.
Kondracki J., 2000. Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa.
Richling A., Ostaszewska K., 2006. Geografia fizyczna Polski. PWN Warszawa.
Jędruszkiewicz  J.,  Piotrowski  P.,  Pietras  B.,  2016.  Koncentracja  zanieczyszczeń  pyłowych 
powietrza PM 2.5 w Krakowie w latach 2010-2014. Acta Geographica Lodziensia, 104:123-135

Wykaz literatury uzupełniającej

Starkel L. (red.), 1991. Geografia Polski; środowisko przyrodnicze. PWN Warszawa.
Gradziński R., Gradziński M., Michalik S., 1994, Natura i kultura w krajobrazie Jury. Tom III-
Przyroda, Wyd. Zarząd Jurajskich Parków Krajobrazowych, Kraków.
Pawlusiński R., 2004, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przypadek gmin Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej, IGiGP UJ, Kraków.
Winiarczyk – Raźniak, A., Raźniak, P. (2012). Migracje wewnętrzne ludności w polskich 
obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny
Raźniak, P. (2015), Impact of selected Socio-economic Factors on Migration Patterns in Poland, 
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 9, 118-132
Pietras, B., Pyrc, R. (2018). Geneza ekstremalnego opadu burzowego i powodzi błyskawicznej w 
Bielinach  w  dniu  26  maja  2018  roku.  Prace  Studenckiego  Koła  Naukowego  Geografów 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 7, 24-37.
Pietras B. (2019). Meteorologiczna uwarunkowania wysokich koncentracji pyłu PM10 i PM2,5 w 
Krakowie;  Zmienność  klimatu  Polski  i  Europy  oraz  jej  cyrkulacyjne  uwarunkowania.  Studia  i 
Prace z Geografii nr 77, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 157-172.
Jurkowska, A.,  Świerczewska-Gładysz, E.,  Bąk, M. & Kowalik,  S.,  2019.  The role of biogenic 
silica  in  the  formation  of  Upper  Cretaceous  pelagic  carbonates  and  its  palaeoecological 
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implications. Cretaceous Research, 93: 170–187.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład -

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 24

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 1

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 1

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

-

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

-

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 4

Ogółem bilans czasu pracy 30

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 1
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