
S t r o n a  | 1 

Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie                            rok szkolny 2022/23                    opracował Mirosław Prodziewicz 

 
 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
 

Ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne, klasa 4TB2 
 

 

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: 

BUD.18.4. Sporządzanie opracowań kartograficznych 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) sporządza mapy w systemie analogowym  • określa funkcję i przydatność przyborów 
kreślarskich do kartowania na różnych 
podkładach  

• stosuje zasady generalizacji jakościowej 
i ilościowej treści mapy  

• dobiera metody prezentacji danych do rodzaju 
przedstawianych na mapie zjawisk i obiektów 
terenowych  

• dokonuje redakcji mapy zasadniczej zgodnie z 
obowiązującymi zasadami  

• dokonuje redakcji map tematycznych według 
zadanych kryteriów. 

2) korzysta z istniejących map, baz danych 
przestrzennych oraz innych opracowań 
kartograficznych i fotogrametrycznych 

• określa treść, formę i przeznaczenie 
wielkoskalowych map gospodarczych, zwłaszcza 
mapy zasadniczej  

• odczytuje informacje opisowe i przestrzenne z 
mapy zasadniczej  

• określa rodzaje i treść map tematycznych  

• ocenia dokładność i kartometryczność opracowań 
kartograficznych i fotogrametrycznych  

• określa przydatność opracowań kartograficznych i 
fotogrametrycznych do realizowanego zadania 

6) ocenia dokładność wykonanych prac 
kartograficznych 
 

• wymienia rodzaje zniekształceń i deformacji 
materiałów kartograficznych  
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• dobiera metody korygowania do różnych 
rodzajów zniekształceń i deformacji materiałów 
kartograficznych  

• określa wpływ deformacji materiałów 
kartograficznych na dokładność pomiarów 
kartometrycznych  

• kontroluje poprawność kartowania map. 

BUD.19.3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

10) sporządza dokumentację wykonanych 
prac geodezyjnych związanych 
z gospodarką nieruchomościami 

 

• opracowuje sprawozdanie techniczne  
z wykonanych prac w zakresie gospodarki  
nieruchomościami     

•  projektuje pole powierzchni działek metodą  
średniej wartości hektara i metodą metra  
bieżącego 

• oblicza powierzchnię różnymi metodami 

 

Wymagania związane z uzyskaniem oceny dobrej:  

BUD.18.4. Sporządzanie opracowań kartograficznych 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) sporządza mapy w systemie analogowym  • określa funkcję i przydatność przyborów 
kreślarskich do kartowania na różnych 
podkładach  

• stosuje zasady generalizacji jakościowej 
i ilościowej treści mapy  

• dobiera metody prezentacji danych do rodzaju 
przedstawianych na mapie zjawisk i obiektów 
terenowych  

2) korzysta z istniejących map, baz danych 
przestrzennych oraz innych opracowań 
kartograficznych i fotogrametrycznych 

• określa treść, formę i przeznaczenie 
wielkoskalowych map gospodarczych, zwłaszcza 
mapy zasadniczej  

• odczytuje informacje opisowe i przestrzenne z 
mapy zasadniczej  

• określa rodzaje i treść map tematycznych  

• określa przydatność opracowań kartograficznych i 
fotogrametrycznych do realizowanego zadania 

6) ocenia dokładność wykonanych prac 
kartograficznych 
 

• wymienia rodzaje zniekształceń i deformacji 
materiałów kartograficznych  

• dobiera metody korygowania do różnych 
rodzajów zniekształceń i deformacji materiałów 
kartograficznych  

• kontroluje poprawność kartowania map. 

BUD.19.3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

11) sporządza dokumentację wykonanych 
prac geodezyjnych związanych 
z gospodarką nieruchomościami 

• opracowuje sprawozdanie techniczne  
z wykonanych prac w zakresie gospodarki  
nieruchomościami     
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 • oblicza powierzchnię różnymi metodami 

 

Wymagania związane z uzyskaniem oceny dostatecznej: 

BUD.18.4. Sporządzanie opracowań kartograficznych 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) sporządza mapy w systemie analogowym  • określa funkcję i przydatność przyborów 
kreślarskich do kartowania na różnych 
podkładach  

• stosuje zasady generalizacji jakościowej 
i ilościowej treści mapy  

2) korzysta z istniejących map, baz danych 
przestrzennych oraz innych opracowań 
kartograficznych i fotogrametrycznych 

• określa treść, formę i przeznaczenie 
wielkoskalowych map gospodarczych, zwłaszcza 
mapy zasadniczej  

• odczytuje informacje opisowe i przestrzenne z 
mapy zasadniczej  

6) ocenia dokładność wykonanych prac 
kartograficznych 
 

• wymienia rodzaje zniekształceń i deformacji 
materiałów kartograficznych  

BUD.19.3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

12) sporządza dokumentację wykonanych 
prac geodezyjnych związanych 
z gospodarką nieruchomościami 

 

• opracowuje sprawozdanie techniczne  
z wykonanych prac w zakresie gospodarki  
nieruchomościami     

• oblicza powierzchnię różnymi metodami 

 

 Wymagania związane z uzyskaniem oceny dopuszczającej: 

BUD.18.4. Sporządzanie opracowań kartograficznych 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) sporządza mapy w systemie analogowym  • określa funkcję i przydatność przyborów 
kreślarskich do kartowania na różnych 
podkładach  

2) korzysta z istniejących map, baz danych 
przestrzennych oraz innych opracowań 
kartograficznych i fotogrametrycznych 

• określa treść, formę i przeznaczenie 
wielkoskalowych map gospodarczych, zwłaszcza 
mapy zasadniczej  

6) ocenia dokładność wykonanych prac 
kartograficznych 
 

• wymienia rodzaje zniekształceń i deformacji 
materiałów kartograficznych  

BUD.19.3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 
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13) sporządza dokumentację wykonanych 
prac geodezyjnych związanych 
z gospodarką nieruchomościami 

 

• oblicza powierzchnię różnymi metodami 

 

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

niedostateczną. 
 


