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

 
 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
 

Pracownia geomatyki, 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.19.2. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) korzysta z gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów  

• rozpoznaje symbole literowe użytków gruntowych     

• rozróżnia klasy bonitacyjne użytków gruntowych     

• odczytuje treść mapy klasyfikacji 

2) korzysta z danych katastru 
nieruchomości 

 

• analizuje dane pozyskane z katastru nieruchomości   

3) sprawdza stan prawny nieruchomości w 
księgach wieczystych 

 

• interpretuje treść poszczególnych działów ksiąg 
wieczystych     

1) korzysta z dokumentacji geodezyjnej 
i dokumentacji prawnej katastru 
nieruchomości  

• Odczytuje dane numeryczne i analogowe z 
dokumentacji geodezyjnej i prawnej katastru 
nieruchomości     

• analizuje treść rejestrów, kartotek, skorowidzów, 
wykazów, oraz zestawień tworzonych na podstawie 
bazy danych EGiB  

2) sporządza opisową i graficzną bazę 
danych katastru nieruchomości  

• określa obiekty bazy danych ewidencji gruntów 
i budynków     

• redaguje mapę ewidencyjną przy użyciu 
oprogramowania komputerowego     
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• sporządza wyrysy z mapy ewidencyjnej przy użyciu 
oprogramowania komputerowego 

• sporządza  wypisy z rejestru gruntów i budynków przy 
użyciu oprogramowania komputerowego     

• stosuje zasady nazewnictwa i numeracji 
administracyjnego podziału terytorialnego Polski 
według Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału 
Kraju do identyfikacji danych przedmiotowych EGiB         

3) aktualizuje dane katastru nieruchomości  • sporządza dokumentację aktualizacyjną związaną 
z działką, budynkiem i lokalem (arkusze danych 
ewidencyjnych dotyczące budynków i lokali, wykazy 
zmian danych ewidencyjnych budynków i lokali, 
wykazy synchronizacyjne)     

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

• sporządza arkusz danych ewidencyjnych budynku i 
lokalu  

• kompletuje projekt operatu opisowo-kartograficznego 
związanego z modernizacją ewidencji gruntów i 
budynków    

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

• sporządza szkic graniczny   

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

• uzupełnia protokół ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych     

• stosuje zasady sporządzania operatu technicznego 
ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych     

BUD.19.3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) odszukuje punkty graniczne i wykonuje 
ich pomiar 

 

• analizuje treść bazy danych ewidencyjnych dotyczącą 
położenia i stabilizacji punktów granicznych     

2) korzysta z opracowań planistycznych 
 

• odczytuje symbole i oznaczenia na rysunku planu 
miejscowego   

3) sporządza dokumentację geodezyjną do 
celów prawnych 

 

• wykonuje mapę do celów prawnych     

• sporządza wykaz zmian danych ewidencyjnych 
dotyczących działki 

• sporządza wykaz synchronizacyjny     

4) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z podziałem nieruchomości  

• opracowuje mapę z projektem podziału nieruchomości  

• sporządza wykaz zmian gruntowych i wykaz 
synchronizacyjny przygotowuje wniosek o wydanie 
decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 
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5) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z rozgraniczeniem 
nieruchomości 

 

• sporządza szkic graniczny 

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

 

• opracowuje mapę z geodezyjnym projektem scalenia i 
podziału nieruchomości     

7) sporządza dokumentację wykonanych 
prac geodezyjnych związanych 
z gospodarką nieruchomościami 

 

• wykonuje obliczenia geodezyjne w zakresie 
gospodarki nieruchomościami przy użyciu 
oprogramowania geodezyjnego     

• sporządza dokumentację z zakresu gospodarki 
nieruchomościami w oprogramowaniu geodezyjnym      

 

 

 

Wymagania związane z uzyskaniem oceny dobrej:  

BUD.19.2. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

4) korzysta z gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów  

• rozpoznaje symbole literowe użytków gruntowych     

• rozróżnia klasy bonitacyjne użytków gruntowych   

5) korzysta z danych katastru 
nieruchomości 

 

• analizuje dane pozyskane z katastru nieruchomości   

6) sprawdza stan prawny nieruchomości w 
księgach wieczystych 

 

• interpretuje treść poszczególnych działów ksiąg 
wieczystych     

7) korzysta z dokumentacji geodezyjnej 
i dokumentacji prawnej katastru 
nieruchomości  

• Odczytuje dane numeryczne i analogowe z 
dokumentacji geodezyjnej i prawnej katastru 
nieruchomości     

• analizuje treść rejestrów, kartotek, skorowidzów, 
wykazów, oraz zestawień tworzonych na podstawie 
bazy danych EGiB  

8) sporządza opisową i graficzną bazę 
danych katastru nieruchomości  

• określa obiekty bazy danych ewidencji gruntów 
i budynków     

• redaguje mapę ewidencyjną przy użyciu 
oprogramowania komputerowego     

• sporządza wyrysy z mapy ewidencyjnej przy użyciu 
oprogramowania komputerowego 

• sporządza  wypisy z rejestru gruntów i budynków przy 
użyciu oprogramowania komputerowego  
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9) aktualizuje dane katastru nieruchomości  • sporządza dokumentację aktualizacyjną związaną 
z działką, budynkiem i lokalem (arkusze danych 
ewidencyjnych dotyczące budynków i lokali, wykazy 
zmian danych ewidencyjnych budynków i lokali, 
wykazy synchronizacyjne)     

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

• sporządza arkusz danych ewidencyjnych budynku i 
lokalu  

• kompletuje projekt operatu opisowo-kartograficznego 
związanego z modernizacją ewidencji gruntów i 
budynków    

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

• sporządza szkic graniczny   

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

• uzupełnia protokół ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych     

• stosuje zasady sporządzania operatu technicznego 
ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych     

BUD.19.3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

8) odszukuje punkty graniczne i wykonuje 
ich pomiar 

 

• analizuje treść bazy danych ewidencyjnych dotyczącą 
położenia i stabilizacji punktów granicznych     

9) korzysta z opracowań planistycznych 
 

• odczytuje symbole i oznaczenia na rysunku planu 
miejscowego   

10) sporządza dokumentację geodezyjną do 
celów prawnych 

 

• wykonuje mapę do celów prawnych     

• sporządza wykaz zmian danych ewidencyjnych 
dotyczących działki 

11) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z podziałem nieruchomości  

• opracowuje mapę z projektem podziału nieruchomości 

•  

12) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z rozgraniczeniem 
nieruchomości 

 

• sporządza szkic graniczny 

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

 

• opracowuje mapę z geodezyjnym projektem scalenia i 
podziału nieruchomości     
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14) sporządza dokumentację wykonanych 
prac geodezyjnych związanych 
z gospodarką nieruchomościami 

 

• wykonuje obliczenia geodezyjne w zakresie 
gospodarki nieruchomościami przy użyciu 
oprogramowania geodezyjnego     

 

Wymagania związane z uzyskaniem oceny dostatecznej: 

BUD.19.2. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

7) korzysta z gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów  

• rozpoznaje symbole literowe użytków gruntowych   

•  

8) korzysta z danych katastru 
nieruchomości 

 

• analizuje dane pozyskane z katastru nieruchomości   

9) sprawdza stan prawny nieruchomości w 
księgach wieczystych 

 

• interpretuje treść poszczególnych działów ksiąg 
wieczystych     

13) korzysta z dokumentacji geodezyjnej 
i dokumentacji prawnej katastru 
nieruchomości  

• Odczytuje dane numeryczne i analogowe z 
dokumentacji geodezyjnej i prawnej katastru 
nieruchomości     

•  

14) sporządza opisową i graficzną bazę 
danych katastru nieruchomości  

• określa obiekty bazy danych ewidencji gruntów 
i budynków     

• redaguje mapę ewidencyjną przy użyciu 
oprogramowania komputerowego      

15) aktualizuje dane katastru nieruchomości  • sporządza dokumentację aktualizacyjną związaną 
z działką, budynkiem i lokalem (arkusze danych 
ewidencyjnych dotyczące budynków i lokali, wykazy 
zmian danych ewidencyjnych budynków i lokali, 
wykazy synchronizacyjne)     

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

• sporządza arkusz danych ewidencyjnych budynku i 
lokalu  

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

• sporządza szkic graniczny   

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

• uzupełnia protokół ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych     

• stosuje zasady sporządzania operatu technicznego 
ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych     
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BUD.19.3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

15) odszukuje punkty graniczne i wykonuje 
ich pomiar 

 

• analizuje treść bazy danych ewidencyjnych dotyczącą 
położenia i stabilizacji punktów granicznych     

16) korzysta z opracowań planistycznych 
 

• odczytuje symbole i oznaczenia na rysunku planu 
miejscowego   

17) sporządza dokumentację geodezyjną do 
celów prawnych 

 

• wykonuje mapę do celów prawnych     

18) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z rozgraniczeniem 
nieruchomości 

 

• sporządza szkic graniczny 

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

 

• opracowuje mapę z geodezyjnym projektem scalenia i 
podziału nieruchomości     

20) sporządza dokumentację wykonanych 
prac geodezyjnych związanych 
z gospodarką nieruchomościami 

 

• wykonuje obliczenia geodezyjne w zakresie 
gospodarki nieruchomościami przy użyciu 
oprogramowania geodezyjnego     

 

 Wymagania związane z uzyskaniem oceny dopuszczającej: 

BUD.19.2. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

10) korzysta z gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów  

• rozpoznaje symbole literowe użytków gruntowych   

11) korzysta z danych katastru 
nieruchomości 

 

• analizuje dane pozyskane z katastru nieruchomości   

12) sprawdza stan prawny nieruchomości w 
księgach wieczystych 

 

• interpretuje treść poszczególnych działów ksiąg 
wieczystych     

19) korzysta z dokumentacji geodezyjnej 
i dokumentacji prawnej katastru 
nieruchomości  

• Odczytuje dane numeryczne i analogowe z 
dokumentacji geodezyjnej i prawnej katastru 
nieruchomości     
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20) sporządza opisową i graficzną bazę 
danych katastru nieruchomości  

• określa obiekty bazy danych ewidencji gruntów 
i budynków    

21) aktualizuje dane katastru nieruchomości  • sporządza dokumentację aktualizacyjną związaną 
z działką, budynkiem i lokalem (arkusze danych 
ewidencyjnych dotyczące budynków i lokali, wykazy 
zmian danych ewidencyjnych budynków i lokali, 
wykazy synchronizacyjne)     

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

• sporządza arkusz danych ewidencyjnych budynku i 
lokalu  

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

• sporządza szkic graniczny   

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

• uzupełnia protokół ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych    

BUD.19.3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

21) odszukuje punkty graniczne i wykonuje 
ich pomiar 

 

• analizuje treść bazy danych ewidencyjnych dotyczącą 
położenia i stabilizacji punktów granicznych     

22) korzysta z opracowań planistycznych 
 

• odczytuje symbole i oznaczenia na rysunku planu 
miejscowego   

23) wykonuje czynności techniczno-prawne 
związane z rozgraniczeniem 
nieruchomości 

 

• sporządza szkic graniczny 

24) sporządza dokumentację wykonanych 
prac geodezyjnych związanych 
z gospodarką nieruchomościami 

 

• wykonuje obliczenia geodezyjne w zakresie 
gospodarki nieruchomościami przy użyciu 
oprogramowania geodezyjnego     

 

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

niedostateczną. 
 


