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Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie                            rok szkolny 2022/23                    opracowała Bożena Prodziewicz 

 
 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
 

Geodezja inżynieryjna, klasa 1T2 
 

 

Szczegółowe zasady oceniania opisuje: 
Statut Szkoły w Dziale IX „Wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów” -  rozdziały 51, 52 i 53. 

 

 

TABELA- szczegółowe kryteria oceny. 

 

Wymagania związane z uzyskaniem oceny celującej: 

Aby otrzymać ocenę celującą należy opanować wymagania programowe zawarte w podstawie programowej związane z otrzymaniem oceny 

bardzo dobrej wykazując jednocześnie wysoką aktywność i zaangażowanie w czasie pracy lekcyjnej z uwzględnieniem samodzielnej inicjatywy 

poznawczej. 

Wymagania związane z uzyskaniem oceny bardzo dobrej: 

Dział programowy Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

I. Podstawy prac 

inżynierskich 

Jednostki miar stosowane w 

pracach inżynierskich 

- wymienić i zastosować jednostki miar 

w geodezji inżynieryjnej 

- podać wyniki pomiaru i obliczeń we 

właściwych jednostkach miar 

 

Przepisy prawa geodezyjnego 

i kartograficznego 

- wskazać podstawę prawną 

wykonywanych zadań zawodowych 

 

II. Dokumentacja 

projektowa 

Dokumentacja projektowa 

budynku 

 - odczytać treść dokumentacji 

projektowej budynku 

 - rozróżnić oznaczenia 

stosowane w dokumentacji 

projektowej budynku 

- wymienić dane, które 

można uzyskać 

z dokumentacji 

projektowej budynku 

Dokumentacja projektowa sieci 

uzbrojenia terenu 

 - odczytać treść dokumentacji 

projektowej sieci uzbrojenia terenu 

 - rozróżnić oznaczenia 

stosowane w dokumentacji 

projektowej sieci 

uzbrojenia terenu 

- wymienić dane, które 

można uzyskać 

z dokumentacji 

projektowej sieci 

uzbrojenia terenu 
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IV. Geodezyjna 

obsługa inwestycji 

Lokalizacja punktów geodezyjnej 

osnowy realizacyjnej 

 

- dobrać rodzaj osnowy realizacyjnej 

do obiektu 

- określić warunki lokalizacji punktów 

osnowy realizacyjnej 

- dobrać sposób stabilizacji punktów 

osnowy realizacyjnej do rodzaju 

obiektu i terenu 

- określić sposoby 

stabilizacji punktów 

osnowy realizacyjnej 

Pomiar osnowy realizacyjnej  - określić metody pomiaru 

punktów osnowy 

realizacyjnej 

- określić zasady 

wykonywania pomiarów 

punktów osnowy 

realizacyjnej w zależności 

od zastosowanej metody 

 

Wymagania związane z uzyskaniem oceny dobrej:  

Dział programowy Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

II. Podstawy prac 

inżynierskich 

Jednostki miar stosowane w 

pracach inżynierskich 

- wymienić i zastosować jednostki miar 

w geodezji inżynieryjnej 

- podać wyniki pomiaru i obliczeń we 

właściwych jednostkach miar 

 

Przepisy prawa geodezyjnego 

i kartograficznego 

- wskazać podstawę prawną 

wykonywanych zadań zawodowych 

 

II. Dokumentacja 

projektowa 

Dokumentacja projektowa 

budynku 

 - odczytać treść dokumentacji 

projektowej budynku 

 - rozróżnić oznaczenia 

stosowane w dokumentacji 

projektowej budynku 

- wymienić dane, które 

można uzyskać 

z dokumentacji 

projektowej budynku 

Dokumentacja projektowa sieci 

uzbrojenia terenu 

 - odczytać treść dokumentacji 

projektowej sieci uzbrojenia terenu 

 - rozróżnić oznaczenia 

stosowane w dokumentacji 

projektowej sieci 

uzbrojenia terenu 

 

IV. Geodezyjna 

obsługa inwestycji 

Lokalizacja punktów geodezyjnej 

osnowy realizacyjnej 

 

- dobrać rodzaj osnowy realizacyjnej 

do obiektu 

- określić warunki lokalizacji punktów 

osnowy realizacyjnej 

- dobrać sposób stabilizacji punktów 

osnowy realizacyjnej do rodzaju 

obiektu i terenu 

- określić sposoby 

stabilizacji punktów 

osnowy realizacyjnej 
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Pomiar osnowy realizacyjnej  - określić metody pomiaru 

punktów osnowy 

realizacyjnej 

 

 

 

 

Wymagania związane z uzyskaniem oceny dostatecznej: 

Dział programowy Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

III. Podstawy 

prac 

inżynierskich 

Jednostki miar stosowane w 

pracach inżynierskich 

- wymienić i zastosować jednostki miar 

w geodezji inżynieryjnej 

- podać wyniki pomiaru i obliczeń we 

właściwych jednostkach miar 

 

Przepisy prawa geodezyjnego 

i kartograficznego 

- wskazać podstawę prawną 

wykonywanych zadań zawodowych 

 

II. Dokumentacja 

projektowa 

Dokumentacja projektowa 

budynku 

 - odczytać treść dokumentacji 

projektowej budynku 

 

Dokumentacja projektowa sieci 

uzbrojenia terenu 

 - odczytać treść dokumentacji 

projektowej sieci uzbrojenia terenu 

 

IV. Geodezyjna 

obsługa inwestycji 

Lokalizacja punktów geodezyjnej 

osnowy realizacyjnej 

 

- dobrać rodzaj osnowy realizacyjnej 

do obiektu 

- określić warunki lokalizacji punktów 

osnowy realizacyjnej 

 

 

 Wymagania związane z uzyskaniem oceny dopuszczającej: 

Dział programowy Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Podstawy prac 

inżynierskich 

Jednostki miar stosowane w 

pracach inżynierskich 

- wymienić i zastosować jednostki miar 

w geodezji inżynieryjnej 

 

Przepisy prawa geodezyjnego 

i kartograficznego 

- wskazać podstawę prawną 

wykonywanych zadań zawodowych 

 

Dokumentacja 

projektowa 

Dokumentacja projektowa 

budynku 

 - odczytać treść dokumentacji 

projektowej budynku 
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Dokumentacja projektowa sieci 

uzbrojenia terenu 

 - odczytać treść dokumentacji 

projektowej sieci uzbrojenia terenu 

 

Geodezyjna 

obsługa inwestycji 

Lokalizacja punktów geodezyjnej 

osnowy realizacyjnej 

 

- dobrać rodzaj osnowy realizacyjnej 

do obiektu 

 

 

 

Uczeń nie spełniający większości wymagań w zakresie oceny dopuszczającej może uzyskać ocenę 

niedostateczną. 


