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

 
 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
 

Kataster i gospodarka nieruchomościami, 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.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 
 

BUD.19.2. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) aktualizuje dane katastru nieruchomości  • wymienia dokumenty geodezyjne i prawne stanowiące 
podstawę wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i 
budynków     

2) wykonuje czynności związane z modernizacją 
bazy danych ewidencji gruntów i budynków  

• wymienia etapy modernizacji ewidencji gruntów 

3) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z ustaleniem przebiegu granic 
działek ewidencyjnych  

• wskazuje strony postępowania w sprawie ustalenia 
przebiegu granic działek ewidencyjnych     

• stosuje zasady zawiadamiania stron o podjęciu 
czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych   

4) sporządza i kompletuje dokumentację 
geodezyjną dotyczącą ustalenia przebiegu 
granic działek ewidencyjnych  

• określa zasady sporządzania protokołu ustalenia 
przebiegu granic działek ewidencyjnych     

• wymienia skład operatu technicznego ustalenia 
przebiegu granic działek ewidencyjnych        

BUD.19.3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 
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1) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z podziałem nieruchomości  

• wymienia warunki i etapy dokonywania podziału 
nieruchomości rolnych lub leśnych     

• wymienia warunki i etapy dokonywania podziałów 
według przepisów ustawy o gospodarce 
nieruchomościami     

• wymienia przypadki dokonywania podziału 
nieruchomości niezależnie od ustaleń planów 
miejscowych     

2) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z rozgraniczeniem nieruchomości 

 

• analizuje materiały źródłowe dotyczące 
rozgraniczanych nieruchomości     

• dobiera tryb postępowania do ustaleń podczas 
rozprawy granicznej  

• wskazuje etapy rozgraniczania nieruchomości     

3) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane ze scaleniem i wymianą gruntów 

 

• wymienia warunki przeprowadzania scalenia 
i wymiany gruntów     

• wymienia etapy postępowania w sprawie scalenia 
i wymiany gruntów     

• wymienia zadania geodety w trakcie scalenia 
i wymiany gruntów    

4) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane ze scaleniem i podziałem 
nieruchomości 

 

• wymienia warunki i etapy postępowania w sprawie 
scalenia i podziału nieruchomości     

• wymienia zadania geodety w trakcie scalenia 
i podziału nieruchomości     

• rozróżnia dokumenty sporządzone przez geodetę 
podczas wykonywania scalenia i podziału 
nieruchomości     

5) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z wywłaszczeniem nieruchomości 

 

• podaje przykłady celów publicznych, na jakie może 
zostać wywłaszczona nieruchomość lub jej część     

• wymienia czynności geodety w procesie 
wywłaszczenia nieruchomości 

• rozpoznaje sytuacje w których może nastąpić zwrot 
wywłaszczonych nieruchomości      

6) sporządza dokumentację wykonanych prac 
geodezyjnych związanych z gospodarką 
nieruchomościami 

 

• wymienia skład operatu technicznego w zależności od  
 asortymentu wykonywanych prac     

• omawia obieg dokumentacji geodezyjnej po 
pozytywnej  weryfikacji w powiatowym ośrodku 
dokumentacji  geodezyjnej i kartograficznej     

 

Wymagania związane z uzyskaniem oceny dobrej:  

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 
 

BUD.19.2. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

5) aktualizuje dane katastru nieruchomości  • wymienia dokumenty geodezyjne i prawne stanowiące 
podstawę wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i 
budynków     
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6) wykonuje czynności związane z modernizacją 
bazy danych ewidencji gruntów i budynków  

• wymienia etapy modernizacji ewidencji gruntów 

7) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z ustaleniem przebiegu granic 
działek ewidencyjnych  

• wskazuje strony postępowania w sprawie ustalenia 
przebiegu granic działek ewidencyjnych     

• stosuje zasady zawiadamiania stron o podjęciu 
czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych   

8) sporządza i kompletuje dokumentację 
geodezyjną dotyczącą ustalenia przebiegu 
granic działek ewidencyjnych  

• określa zasady sporządzania protokołu ustalenia 
przebiegu granic działek ewidencyjnych     

BUD.19.3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

7) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z podziałem nieruchomości  

• wymienia warunki i etapy dokonywania podziału 
nieruchomości rolnych lub leśnych     

• wymienia przypadki dokonywania podziału 
nieruchomości niezależnie od ustaleń planów 
miejscowych     

8) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z rozgraniczeniem nieruchomości 

 

• analizuje materiały źródłowe dotyczące 
rozgraniczanych nieruchomości     

• dobiera tryb postępowania do ustaleń podczas 
rozprawy granicznej  

• wskazuje etapy rozgraniczania nieruchomości     

9) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane ze scaleniem i wymianą gruntów 

 

• wymienia warunki przeprowadzania scalenia 
i wymiany gruntów     

• wymienia etapy postępowania w sprawie scalenia 
i wymiany gruntów     

• wymienia zadania geodety w trakcie scalenia 
i wymiany gruntów    

10) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane ze scaleniem i podziałem 
nieruchomości 

 

• wymienia warunki i etapy postępowania w sprawie 
scalenia i podziału nieruchomości     

• wymienia zadania geodety w trakcie scalenia 
i podziału nieruchomości     

11) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z wywłaszczeniem nieruchomości 

 

• podaje przykłady celów publicznych, na jakie może 
zostać wywłaszczona nieruchomość lub jej część     

• wymienia czynności geodety w procesie 
wywłaszczenia nieruchomości 

12) sporządza dokumentację wykonanych prac 
geodezyjnych związanych z gospodarką 
nieruchomościami 

 

• wymienia skład operatu technicznego w zależności od  
 asortymentu wykonywanych prac     

• omawia obieg dokumentacji geodezyjnej po 
pozytywnej  weryfikacji w powiatowym ośrodku 
dokumentacji  geodezyjnej i kartograficznej     
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Wymagania związane z uzyskaniem oceny dostatecznej: 

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 
 

BUD.19.2. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

9) aktualizuje dane katastru nieruchomości  • wymienia dokumenty geodezyjne i prawne stanowiące 
podstawę wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i 
budynków     

10) wykonuje czynności związane z modernizacją 
bazy danych ewidencji gruntów i budynków  

• wymienia etapy modernizacji ewidencji gruntów 

11) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z ustaleniem przebiegu granic 
działek ewidencyjnych  

• wskazuje strony postępowania w sprawie ustalenia 
przebiegu granic działek ewidencyjnych    

12) sporządza i kompletuje dokumentację 
geodezyjną dotyczącą ustalenia przebiegu 
granic działek ewidencyjnych  

• określa zasady sporządzania protokołu ustalenia 
przebiegu granic działek ewidencyjnych     

BUD.19.3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

13) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z podziałem nieruchomości  

• wymienia warunki i etapy dokonywania podziału 
nieruchomości rolnych lub leśnych     

14) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z rozgraniczeniem nieruchomości 

 

• analizuje materiały źródłowe dotyczące 
rozgraniczanych nieruchomości     

• wskazuje etapy rozgraniczania nieruchomości     

15) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane ze scaleniem i wymianą gruntów 

 

• wymienia warunki przeprowadzania scalenia 
i wymiany gruntów      

16) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane ze scaleniem i podziałem 
nieruchomości 

 

• wymienia warunki i etapy postępowania w sprawie 
scalenia i podziału nieruchomości    

17) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z wywłaszczeniem nieruchomości 

 

• podaje przykłady celów publicznych, na jakie może 
zostać wywłaszczona nieruchomość lub jej część 

18) sporządza dokumentację wykonanych prac 
geodezyjnych związanych z gospodarką 
nieruchomościami 

• wymienia skład operatu technicznego w zależności od  
 asortymentu wykonywanych prac     
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 Wymagania związane z uzyskaniem oceny dopuszczającej: 

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 
 

BUD.19.2. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

13) aktualizuje dane katastru nieruchomości  • wymienia dokumenty geodezyjne i prawne stanowiące 
podstawę wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i 
budynków     

14) wykonuje czynności związane z modernizacją 
bazy danych ewidencji gruntów i budynków  

• wymienia etapy modernizacji ewidencji gruntów 

15) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z ustaleniem przebiegu granic 
działek ewidencyjnych  

• wskazuje strony postępowania w sprawie ustalenia 
przebiegu granic działek ewidencyjnych    

BUD.19.3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

19) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z podziałem nieruchomości  

• wymienia warunki i etapy dokonywania podziału 
nieruchomości rolnych lub leśnych     

20) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z rozgraniczeniem nieruchomości 

 

• wskazuje etapy rozgraniczania nieruchomości     

21) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane ze scaleniem i wymianą gruntów 

 

• wymienia warunki przeprowadzania scalenia 
i wymiany gruntów      

22) sporządza dokumentację wykonanych prac 
geodezyjnych związanych z gospodarką 
nieruchomościami 

 

• wymienia skład operatu technicznego w zależności od  
 asortymentu wykonywanych prac     

 

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

niedostateczną. 

 


