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Opis kursu (cele kształcenia)

Po  ukończeniu  kursu  student  posiada  zaawansowaną  wiedzę  o  satelitarnych  i  lotniczych 
materiałach  teledetekcyjnych  i  ich  wykorzystaniu  w  badaniach  środowiska  geograficznego. 
Dokonuje  detekcji  różnych  obiektów  środowiska  za  pomocą  materiałów  teledetekcyjnych
i  programów GIS. Potrafi  w sposób biegły  przeprowadzić  analizę  przestrzenną i  statystyczną 
rozmieszczenia  badanych  elementów  przyrodniczych  za  pomocą  narzędzi  i  wskaźników 
teledetekcyjnych.  Potrafi  przygotować  i  napisać  rzetelną analizę  wyników i  wyciągnąć  na ich 
podstawie wnioski.

Efekty uczenia się 

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie 
programu studiów dla modułu 

specjalnościowego)

W01  Student  ma  wiedzę  o  najważniejszych  misjach 
satelitarnych  obserwacji  Ziemi,  zna  ich  produkty  i  wie,
w jaki sposób można pobrać i wykorzystać je jako źródło 
danych.  Zna  także  materiały  źródłowe  pochodzące
z teledetekcji lotniczej (fotogrametryczne, laserowe).
W02  Student  rozumie  i  objaśnia  współzależności 
pomiędzy  poszczególnymi  elementami  środowiska 
przyrodniczego i umie je analizować z użyciem narzędzi 
geoinformacyjnych.

.
W01, W02

W05

1



Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 

specjalność)

U01  Student  umie  przeprowadzić  za  pomocą 
różnorodnych  materiałów  detekcję  poszczególnych 
komponentów  środowiska,  określić  ich  zmienność 
czasową i przestrzenną.
U02  Student  przeprowadza  analizę  stanu  i  kondycji 
wybranych elementów środowiska (roślinności, obiektów 
hydrologicznych).

U02, U03, U05

U04

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 
specjalnościowego)

K01  Student  umie  przeprowadzić  ocenę  kondycji 
wybranych parametrów środowiska oraz wskazać dalsze 
działania  monitoringowe  z  użyciem  materiałów 
teledetekcyjnych i narzędzi geoinformatycznych.
K02  Student  ma  świadomość  odpowiedzialnego 
wykorzystywania  technik  geoinformacyjnych, 
konieczności  dalszego  uzupełniania  i  doskonalenia 
nabytej wiedzy i umiejętności.

K01

K02, K03

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 10 20

E Z

Opis metod prowadzenia zajęć

Wykłady prowadzone są w formie prelekcji zdalnej prowadzonej przez prowadzącego na żywo
z użyciem narzędzi Moodle. W trakcie prelekcji odbywają się dyskusja oraz wybrane aktywności 
związane z narzędziami do pracy zdalnej (ankietowanie).

Ćwiczenia mają  charakter  pracy  laboratoryjnej  w  pracowni  komputerowej.  Prowadzący 
przedstawia  wprowadzenie  do ćwiczenia,  po czym studenci  wykonują  przewidziane  na  dany 
termin zadanie, opisane w materiałach udostępnianych za pomocą platformy Moodle.
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Zadania  mają  charakter  indywidualnego  projektu  dla  każdego  studenta.  Część  zadań  ma 
rozbudowany  charakter  i  jest  wykonywana podczas  następujących  po  sobie  terminów zajęć. 
Rezultatem każdego zadania jest krótkie opracowanie pisemne zawierające ilustrację graficzną
i kartograficzną wyników oraz opis i  analizę wyników. Opracowanie podlega ocenie i stanowi 
wraz z testem końcowym z wykładu podstawę oceny końcowej.

Formy sprawdzania efektów uczenia się:

E
 –

 le
a

rn
in

g

G
ry

 
d

yd
a

kt
yc

zn
e

Ć
w

ic
ze

n
ia

 w
 

sz
ko

le

Z
a

ję
ci

a
 

te
re

no
w

e

P
ra

ca
 

la
b

o
ra

to
ry

jn
a

P
ro

je
kt

 
in

d
yw

id
u

a
ln

y

P
ro

je
kt

 
g

ru
p

o
w

y

U
d

zi
a

ł w
 

dy
sk

u
sj

i

R
e

fe
ra

t

P
ra

ca
 p

is
e

m
n

a
 

(e
se

j)

E
g

za
m

in
 u

st
n

y

E
g

za
m

in
 

p
is

e
m

n
y

In
n

e

W01 x x x x
W02 x x x x
U01 x x
U02 x x
K01 x x
K02 x x

Kryteria oceny

Student uzyskuje zaliczene kursu na podstawie poprawnie wykonanych prac 
zaliczeniowych z ćwiczeń i testu końcowego z wykładów.

Na ćwiczeniach wykonywane jest pięć prac zaliczeniowych:

1. Detekcja  środowisk  wodnych  z  użyciem  satelitarnych  danych 
radarowych Sentinel-1.

2. Teledetekcyjne wskaźniki wegetacyjne i wilgotności z użyciem danych 
multispektralnych Sentinel-2.

3. Detekcja  roślinności  w  obszarach  górskich  z  użyciem  danych 
multispektralnych Sentinel-2 i ortofotomap lotniczych.

4. Monitoring kondycji roślinności z użyciem ortofotomap lotniczych.

5. Modelowanie wysokości roślinności z użyciem danych ALS ISOK.

Każde z zadań jest oceniane na ocenę cząstkową w skali ndst, dst, +dst, db, 
+db, bdb.

Test końcowy obejmuje treści przedstawione na wykładach i jest oceniany na 
ocenę cząstkową w skali ndst, dst, +dst, db, +db, bdb.

Ocena końcowa (z egzaminu) stanowi średnią ważoną oceny z testu (waga 
25%) i średniej ocen z prac zaliczeniowych (waga 75%).

Uwagi

Student może uzyskać wyższą ocenę końcową lub zostać zwolniony z części 
wykonywanych zadań / testu końcowego z oceną bardzo dobrą w przypadku 
przedstawienia  prowadzącemu  udokumentowanej  dodatkowej  działalności 
naukowej,  popularnonaukowej  lub  organizacyjnej  z  użyciem  technik 
teledetekcyjnych.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
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Wykłady:
1. Przegląd satelitarnych misji teledetekcyjnych.
2. Źródła i bazy danych. Metody przetwarzania danych w teledetekcji środowiska.
3. Teledetekcyjne wskaźniki monitoringu środowiska.
4. Wykorzystanie zdjęć lotniczych w badaniach środowiska.
5. Skanowanie laserowe.

Ćwiczenia:
1. Detekcja  środowisk  wodnych  z  użyciem  satelitarnych  danych  radarowych  Sentinel-1. 

Część 1. Preprocessing.
2. Klasyfikacja środowisk wodnych z użyciem satelitarnych danych radarowych Sentinel-1. 

Część 2. Klasyfikacja sceny satelitarnej.
3. Klasyfikacja środowisk wodnych z użyciem satelitarnych danych radarowych Sentinel-1. 

Część 3. Analiza i interpretacja wyników.
4. Teledetekcyjne wskaźniki wegetacyjne i wilgotności.
5. Detekcja roślinności  w obszarach górskich.  Część 1.  Klasyfikacja  nadzorowana sceny 

satelitarnej.
6. Detekcja roślinności w obszarach górskich. Część 2. Fotointerpretacja ortofotomapy.
7. Detekcja roślinności w obszarach górskich. Część 3. Analiza i interpretacja wyników.
8. Monitoring  kondycji  roślinności  z  użyciem danych lotniczych.  Część  1.  Przygotowanie 

bazy danych.
9. Monitoring  kondycji  roślinności  z  użyciem  danych  lotniczych.  Część  2.  Analiza

i interpretacja wyników.
10. Modele różnicowe ALS.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
Remote sensing, Airborne Laser Scanner, Earth Observation Satellite, European Space Agency 
Sentinel Mission, Photogrammetry, Vegetation indices, Synthetic Aperture Radar.

Wykaz literatury podstawowej
Longley P.A.,  Goodchild M.F.,  Maguire D.J., Rhind D.W. (2008).  GIS Teoria i  praktyka.  Wyd. 
PWN, Warszawa, 520.

Urbański J. (2011). GIS w badaniach przyrodniczych. Wyd. UG, Gdańsk, 252.
Jucha W., Franczak P., Sadowski P. (2021).  Detection of World War II field fortifications using 
ALS and archival aerial images – German OKH Stellung b1 trenches in the south of the Polish 
Carpathians. Archaelogical Prospection, 28, 35-45.

Jucha W., Mareczka P., Okupny D. (2020). Using remote sensing materials to assess the effects 
of peat extraction on the morphology and vegetation cover of a raised bog (Ludźmierz near Nowy 
Targ, Southern Poland). Mires and Peat, 26/278, 1-19.

(red.)  A.  Richling  (1993).  Metody  szczegółowych  badań  geografii  fizycznej.  Wyd.  PWN, 
Warszawa, 284.

Wykaz literatury uzupełniającej

Cybul P., Jucha W., Mareczka P., Struś P. (2018). Struktura pozioma i pionowa krajobrazu Pienin 
polskich i Pienińskiego Parku Narodowego – porównanie z użyciem technik teledetekcyjnych. 
Pieniny – Przyroda i Człowiek, 15, 21-34.

Franczak  P.,  Jucha  W.,  Marszałek  A.  (2016).  Przydatność  numerycznych  modeli  terenu 
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wygenerowanych z chmury punktów ALS (ISOK) w interpretacji  wybranych elementów koryta 
cieku  –  analiza  na  przykładzie  Sopotni  Wielkiej.  Prace  Studenckiego  Koła  Naukowego 
Geografów UP, 5, 30-58.

Jucha W. (2015). Tworzenie bazy danych do projektu GIS – źródła danych i założenia wstępne. 
Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP, 4, 70-79.

Jucha W. (2015). Możliwości i ograniczenia wykorzystania wojskowych zdjęć lotniczych z okresu 
II wojny światowej. Teledetekcja Środowiska, 53, 27-39.

Jucha  W.,  Marszałek  A.  (2016).  Zastosowanie  danych  ALS  do  interpretacji  dawnych
i współczesnych form użytkowania terenu na przykładzie wzgórza Grojec. Roczniki geomatyki, 
14, 4(74), 465-476. 

Pawełczyk F., Bloom K., Jucha W., Michczyński A., Okupny D., Sikorski J., Tomkowiak J., Zając 
E,  Fagel  N.  (2019).  Reconstruction  of  atmospheric  lead  and  heavy  metal  pollution  in  the 
Otrębowskie Brzegi peatland (S Poland). Geological Quaterly, 63(3), 568-585.

Zwoliński Z. (2010).  O homologiczności polskiej terminologii geoinformacyjnej. [w:] Z. Zwoliński 
(red.): GIS Woda w środowisku. Wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 21-30.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 10

Laboratorium 20

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10

Ilość godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 20

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

15

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

Przygotowanie do egzaminu 15

Ogółem bilans czasu pracy 90

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3
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