
S t r o n a  | 1 

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

 
 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
 

Pracownia rysunku geodezyjnego, 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.Prace 

kreślarskie w 

geodezji 

Przybory kreślarskie - nazwać przybory kreślarskie 
stosowane w pracach 
kartograficznych; 
- rozpoznać przybory kreślarskie 
stosowane w pracach 
kartograficznych;  
- dobrać przybory kreślarskie do 
wykonania zadania;  
- wymienić podkłady kreślarskie do 
sporządzania opracowań 
kartograficznych;  
- określić funkcje i przydatność 
przyborów kreślarskich do 
kartowania na różnych podkładach 
mapowych;  

- omówić zasady normalizacji 
wymiarów arkusza przy 
sporządzaniu opracowań 
graficznych; 

Pismo techniczne - zdefiniować zasady opisywania 
dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej; 
- zastosować pismo techniczne 
przy sporządzaniu opracowań 
graficznych; 
- przygotować stanowisko pracy do 
wykonywania zadań 
kartograficznych; 
- zorganizować stanowisko pracy 
zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa, higieny i 
ergonomii pracy podczas 

- przewidywać potencjalne 
zagrożenia dla zdrowia i życia 
ludzi oraz mienia i środowiska 
podczas wykonywania prac 
kartograficznych; 
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wykonywania zadań 
kartograficznych; 

II.Znaki 

kartograficzne 

Katalog znaków 

kartograficznych 

- rozpoznać znaki kartograficzne na 
podstawie przepisów prawa; 
- rozpoznać obowiązujące znaki 
kartograficzne; 
- wykreślić znaki kartograficzne; 
- odczytać znaki kartograficzne na 
mapie zasadniczej; 
- rozpoznać obiekt na podstawie 
opisu znaku kartograficznego; 
- omówić zasady opisywania 
obiektów na mapie zasadniczej;  
- wyszukać kolorystykę znaków w 
katalogu znaków kartograficznych; 
- stosować opis i kolorystykę 
znaków kartograficznych przy 
sporządzaniu opracowań 
graficznych; 
- rozróżnić kolorystykę znaków 
kartograficznych; 

- zinterpretować opisy znaków 
kartograficznych; 

III.Dokumentacja 

kartograficzna 

Szkice polowe - zastosować pismo techniczne 
przy sporządzaniu szkiców 
polowych; 
- zastosować znaki kartograficzne 
przy sporządzaniu szkiców 
polowych; 
- zdefiniować zasady sporządzania 
szkiców polowych; 
- sporządzić szkice polowe zgodnie 
z przepisami prawa;  

 

Opis topograficzny punktu 

osnowy 

- omówić zasady sporządzania 
opisów topograficznych punktów 
osnowy pomiarowej;  
- sporządzić opis topograficzny 
punktu osnowy pomiarowej;  
- sporządzić dokumentację 
geodezyjną i kartograficzną przy 
użyciu przyborów kreślarskich;  

 

IV. Podstawy 

kartografii 

Układy współrzędnych 

stosowane w geodezji i 

kartografii 

- rozróżnić współrzędne stosowane 

w układzie współrzędnych 

geocentrycznych oraz 

współrzędnych płaskich 

prostokątnych 

- rozpoznać znaki kartograficzne na 

podstawie przepisów prawa 

- stosować systemy odniesień 

przestrzennych 

- wymienić powierzchnie 

odniesienia obowiązujące w 

Rzeczypospolitej Polskiej dla 

pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych 

- określić obowiązujące w 

Rzeczypospolitej Polskiej 

układy współrzędnych i 

odwzorowania kartograficzne 

- przeliczyć współrzędne 

geocentryczne na współrzędne 

prostokątne płaskie oraz 

współrzędne prostokątne 

płaskie na współrzędne 

geocentryczne 

- wymienić układy 

współrzędnych stosowane do 

sporządzania map 

wielkoskalowych 

i topograficznych 

- rozróżnić strefy układu na 

podstawie danych 

współrzędnych 
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- rozróżnić odwzorowania 

kartograficzne stosowane w 

pracach kartograficznych 

- rozpoznać odwzorowanie 

kartograficzne Gaussa-Krügera 

 

Mapa i jej rodzaje - wyznaczyć skalę mapy 

- zastosować skalę mapy do 

wyznaczenia długości na mapie i w 

terenie 

- odróżnić mapę od szkicu 

- rozróżnić rodzaje map 

- sklasyfikować mapy w zależności 

od treści 

- określić cechy mapy: 

szczegółowość, dokładność, 

wierność, kartometryczność, 

czytelność 

- interpretować treść mapy 

zasadniczej i topograficznej 

 

Wymagania związane z uzyskaniem oceny dobrej:  

Dział programowy Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Prace kreślarskie 

w geodezji 

Przybory kreślarskie - nazwać przybory kreślarskie 
stosowane w pracach 
kartograficznych; 
- rozpoznać przybory kreślarskie 
stosowane w pracach 
kartograficznych;  
- dobrać przybory kreślarskie do 
wykonania zadania;  
- wymienić podkłady kreślarskie do 
sporządzania opracowań 
kartograficznych;  
- określić funkcje i przydatność 
przyborów kreślarskich do 
kartowania na różnych podkładach 
mapowych;  

- omówić zasady normalizacji 
wymiarów arkusza przy 
sporządzaniu opracowań 
graficznych; 

Pismo techniczne - zdefiniować zasady opisywania 
dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej; 
- zastosować pismo techniczne 
przy sporządzaniu opracowań 
graficznych; 
- przygotować stanowisko pracy do 
wykonywania zadań 
kartograficznych; 
 

 

I.Znaki 

kartograficzne 

Katalog znaków 

kartograficznych 

- rozpoznać znaki kartograficzne na 
podstawie przepisów prawa; 
- rozpoznać obowiązujące znaki 
kartograficzne; 
- wykreślić znaki kartograficzne; 
- odczytać znaki kartograficzne na 
mapie zasadniczej; 
- rozpoznać obiekt na podstawie 
opisu znaku kartograficznego; 

- zinterpretować opisy znaków 
kartograficznych; 
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- omówić zasady opisywania 
obiektów na mapie zasadniczej;  
- wyszukać kolorystykę znaków w 
katalogu znaków kartograficznych; 
- stosować opis i kolorystykę 
znaków kartograficznych przy 
sporządzaniu opracowań 
graficznych; 

II.Dokumentacja 

kartograficzna 

Szkice polowe - zastosować pismo techniczne 
przy sporządzaniu szkiców 
polowych; 
- zastosować znaki kartograficzne 
przy sporządzaniu szkiców 
polowych; 
- zdefiniować zasady sporządzania 
szkiców polowych; 

 

Opis topograficzny punktu 

osnowy 

- omówić zasady sporządzania 
opisów topograficznych punktów 
osnowy pomiarowej;  
- sporządzić opis topograficzny 
punktu osnowy pomiarowej;  
- sporządzić dokumentację 
geodezyjną i kartograficzną przy 
użyciu przyborów kreślarskich;  

 

IV. Podstawy 

kartografii 

Układy współrzędnych 

stosowane w geodezji i 

kartografii 

- rozróżnić współrzędne stosowane 

w układzie współrzędnych 

geocentrycznych oraz 

współrzędnych płaskich 

prostokątnych 

- rozpoznać znaki kartograficzne na 

podstawie przepisów prawa 

- stosować systemy odniesień 

przestrzennych 

- wymienić powierzchnie 

odniesienia obowiązujące w 

Rzeczypospolitej Polskiej dla 

pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych 

- określić obowiązujące w 

Rzeczypospolitej Polskiej 

układy współrzędnych i 

odwzorowania kartograficzne 

- przeliczyć współrzędne 

geocentryczne na współrzędne 

prostokątne płaskie oraz 

współrzędne prostokątne 

płaskie na współrzędne 

geocentryczne 

 

 

Mapa i jej rodzaje - wyznaczyć skalę mapy 

- zastosować skalę mapy do 

wyznaczenia długości na mapie i w 

terenie 

- odróżnić mapę od szkicu 

- rozróżnić rodzaje map 

 

- określić cechy mapy: 

szczegółowość, dokładność, 

wierność, kartometryczność, 

czytelność 

- interpretować treść mapy 

zasadniczej i topograficznej 

 

Wymagania związane z uzyskaniem oceny dostatecznej: 

Dział programowy Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Przybory kreślarskie - nazwać przybory kreślarskie stosowane 
w pracach kartograficznych; 
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Prace kreślarskie 

w geodezji 

- rozpoznać przybory kreślarskie 
stosowane w pracach kartograficznych;  
- dobrać przybory kreślarskie do 
wykonania zadania;   

Pismo techniczne - zdefiniować zasady opisywania 
dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej; 
- zastosować pismo techniczne przy 
sporządzaniu opracowań graficznych; 

 

Znaki 

kartograficzne 

Katalog znaków 

kartograficznych 

- rozpoznać znaki kartograficzne na 
podstawie przepisów prawa; 
- rozpoznać obowiązujące znaki 
kartograficzne; 
- wykreślić znaki kartograficzne; 
- odczytać znaki kartograficzne na mapie 
zasadniczej; 

 

Dokumentacja 

kartograficzna 

Szkice polowe - zastosować pismo techniczne przy 
sporządzaniu szkiców polowych; 
- zastosować znaki kartograficzne przy 
sporządzaniu szkiców polowych; 

 

Opis topograficzny punktu 

osnowy 

- omówić zasady sporządzania opisów 
topograficznych punktów osnowy 
pomiarowej;  
- sporządzić opis topograficzny punktu 
osnowy pomiarowej;  

 

Podstawy 

kartografii 

Układy współrzędnych 

stosowane w geodezji i 

kartografii 

- rozróżnić współrzędne stosowane w 

układzie współrzędnych geocentrycznych 

oraz współrzędnych płaskich 

prostokątnych 

 

 

Mapa i jej rodzaje - wyznaczyć skalę mapy 

- zastosować skalę mapy do wyznaczenia 

długości na mapie i w terenie 

- odróżnić mapę od szkicu 

 

 

 Wymagania związane z uzyskaniem oceny dopuszczającej: 

Dział programowy Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Prace kreślarskie 

w geodezji 

Przybory kreślarskie - nazwać przybory kreślarskie stosowane 
w pracach kartograficznych; 
- rozpoznać przybory kreślarskie 
stosowane w pracach kartograficznych;  

 

Pismo techniczne - zdefiniować zasady opisywania 
dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej; 
- zastosować pismo techniczne przy 
sporządzaniu opracowań graficznych; 

 

Znaki 

kartograficzne 

Katalog znaków 

kartograficznych 

- rozpoznać znaki kartograficzne na 
podstawie przepisów prawa; 

 

Szkice polowe - zastosować pismo techniczne przy 
sporządzaniu szkiców polowych; 
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Dokumentacja 

kartograficzna 

- zastosować znaki kartograficzne przy 
sporządzaniu szkiców polowych; 

Opis topograficzny punktu 

osnowy 

- omówić zasady sporządzania opisów 
topograficznych punktów osnowy 
pomiarowej;  
- sporządzić opis topograficzny punktu 
osnowy pomiarowej;  

 

Podstawy 

kartografii 

Układy współrzędnych 

stosowane w geodezji i 

kartografii 

- rozróżnić współrzędne stosowane w 

układzie współrzędnych geocentrycznych 

oraz współrzędnych płaskich 

prostokątnych 

 

 
Mapa i jej rodzaje - wyznaczyć skalę mapy  

 

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

niedostateczną. 


