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Dlaczego warto badać 

osady oraz skały osadowe? 

Zjawiska powierzchniowe w 

historii Ziemi 

 

Zmiany klimatu i zmiany poziomu 
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BASEN SEDYMENTACYJNY 
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Osad 

Diageneza 

Skała osadowa 

Środowisko sedymentacji 

Jankowski, 2008 

Obszar akumulacji i charakterystyczne dla niego warunki 

fizyczne, chemiczne i biologiczne, które wpływają na 

zachodzące na tym obszarze procesy sedymentacyjne i 

gromadzone w ich wyniku osady (Gradziński i in., 1986) 

„Materia” gromadzona w wyniku procesów 

sedymentacyjnych, która znajduje się w kontakcie ze 

środowiskiem sedymentacji 

Skała osadowa jest kopalnym osadem, w różnym stopniu 

zdiagenezowanym, odciętym od wpływu środowiska 

sedymentacji wskutek pogrzebania 

Zespół procesów prowadzący do przemiany luźnych 

osadów w zwięzłą skałę 

Procesy sedymentacyjne 



Sposób zaliczenia 

Ćwiczenia 

 

- Zaliczenie wszystkich operatów 

graficznych 

- Kolokwium z materiału 

ćwiczeniowego 

 

 

Wykład 

- Egzamin z całości materiału 

wykładowego oraz 

ćwiczeniowego (!!!) 
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