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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 4TB4 
 

 

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.Oprogramo

wanie 

geodezyjne 

1. Programy obliczeniowe - zweryfikować ustawienie jednostek 

miar i precyzji zapisu w opcjach 

geodezyjnych programów 

komputerowych; 

- podać wyniki obliczeń we właściwych 

jednostkach miar; 

- zastosować precyzję zapisu 

współrzędnych, długości, kątów, pół 

powierzchni i objętości zgodnie z 

przepisami prawa;  

- wykorzystać edytory tekstów do 

sporządzania dokumentacji geodezyjnej; 

- obliczyć współrzędne prostokątne 

płaskie punktów osnowy pomiarowej 

przy użyciu oprogramowania 

komputerowego; 

- obliczyć wysokości punktów osnowy 

pomiarowej przy użyciu 

oprogramowania komputerowego; 

- kontrolować obliczanie współrzędnych 

prostokątnych płaskich i wysokości 

punktów osnowy pomiarowej przy 

- rozróżnić geodezyjne 

programy komputerowe 

obliczeniowe i graficzne;  

- wykorzystać arkusze 

kalkulacyjne do obliczeń i 

raportowania wykonanych 

czynności; 
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użyciu oprogramowania 

komputerowego; 

- wyrównać sieci osnowy pomiarowej 

przy użyciu oprogramowania 

komputerowego; 

- sporządzić raporty z wykonanych 

obliczeń współrzędnych punktów 

osnowy pomiarowej; 

- obliczyć współrzędne punktów w 

programach obliczeniowych na 

podstawie danych pomiarowych; 

- sporządzić raporty z wykonanych 

obliczeń współrzędnych szczegółów 

terenowych i sieci uzbrojenia terenu; 

- generować raporty z pomiaru różnymi 

metodami; 

- obliczyć współrzędne prostokątne 

punktów i wysokości przy użyciu 

oprogramowania komputerowego;  

- sporządzić rysunki i szkice przy użyciu 

oprogramowania komputerowego; 

2. Programy graficzne - dokonać redakcji mapy zasadniczej w 

programie komputerowym; 

- wyszukać informacje na mapie 

numerycznej;  

- odczytać informacje opisowe i 

przestrzenne z mapy zasadniczej w 

programie komputerowym; 

- kalibrować cyfrowe obrazy map 

analogowych do układu współrzędnych 

prostokątnych płaskich; 

- wektoryzować mapy o różnej treści; 

- wymienić metody 

prezentacji danych na 

mapie;  

- dobrać metody prezentacji 

danych do rodzaju 

przedstawianych na mapie 

zjawisk i obiektów; 

- dokonać redakcji map 

tematycznych według 

zadanych kryteriów; 

- zdefiniować pojęcie 

kalibracja i wektoryzacja, 

mapa analogowa i mapa 

cyfrowa, raster;  

- omówić etapy 

przekształcania mapy 

analogowej do mapy 

cyfrowej;  

- porównać błąd 

wpasowania mapy z 

dopuszczalnymi 

wielkościami; 

1. Pliki wymiany danych - przygotować komputerowe pliki 

wymiany danych w obowiązujących 

formatach; 

- przeprowadzić import plików w 

programach geodezyjnych do 

prowadzenia mapy zasadniczej; 

- rozróżnić dokumenty przekazywane do 

państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego; 

- wskazać formaty plików 

przekazywanych do 

państwowego zasobu 

geodezyjnego i 

kartograficznego;  

- określić dane 

przekazywane do 

państwowego zasobu 

geodezyjnego i 
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kartograficznego w postaci 

plików danych; 

3. Numeryczny model 

terenu 

 - zdefiniować numeryczny 

model terenu;  

- omówić metody budowy 

numerycznego modelu 

terenu;  

- generować numeryczny 

model terenu w programie 

komputerowym na 

podstawie danych 

pomiarowych; - generować 

przekroje terenu na 

podstawie numerycznego 

modelu terenu w programie 

komputerowym; 

III.Geodezyjna 

obsługa 

inwestycji 

1. Tyczenie obiektów - odczytać dane projektowe; obliczać 

współrzędne punktów  

osnowy realizacyjnej w programach 

obliczeniowych; 

- obliczyć dane do tyczenia 

projektowanych elementów obiektu 

metodą biegunową przy użyciu 

oprogramowania komputerowego; 

- obliczyć dane do tyczenia 

projektowanych elementów obiektu 

metodą ortogonalną przy użyciu 

oprogramowania komputerowego; 

- obliczyć miary kontrolne tyczonego 

obiektu przy użyciu oprogramowania 

komputerowego; 

- obliczyć dane do tyczenia 

projektowanych elementów obiektu 

różnymi metodami przy użyciu 

oprogramowania komputerowego; 

- sporządzić szkic dokumentacyjny przy 

użyciu oprogramowania 

komputerowego; 

- sporządzić opracowania kartograficzne 

przy użyciu oprogramowania 

komputerowego; 

- zinterpretować dane 

projektowe w celu 

określenia elementów 

obiektu podlegających 

tyczeniu;  

- dobrać do danych 

projektowych metodę 

obliczania danych do 

tyczenia obiektu;  

- określić dokładność 

uzyskanych wyników na 

podstawie wartości błędów 

obliczonych przy użyciu 

oprogramowania 

geodezyjnego;  

- porównać wyniki 

wykonanych obliczeń z 

wartościami 

dopuszczalnymi; 

IV.Kataster 

nieruchom

ości 

1. Bazy danych katastru 

nieruchomości i 

elektronicznych ksiąg 

wieczystych 

- wyszukać dane numeryczne w bazie 

danych katastru nieruchomości;  

- odczytać dane opisowe i graficzne z 

numerycznej bazy danych katastru 

nieruchomości;  

- wyszukać księgę wieczystą w bazie 

elektronicznych ksiąg wieczystych; 

interpretować treść działów księgi 

wieczystej; 

- zdefiniować obiekty bazy 

danych ewidencji gruntów i 

budynków;  

- charakteryzować budowę 

numerycznej mapy 

ewidencyjnej;  

- zredagować mapę 

ewidencyjną przy użyciu 

oprogramowania 

komputerowego;  
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- sporządzić wyrys z mapy 

ewidencyjnej przy użyciu 

oprogramowania 

komputerowego;  

- sporządzić wypis z rejestru 

gruntów i budynków przy 

użyciu oprogramowania 

komputerowego; 

 

Wymagania związane z uzyskaniem oceny dobrej:  

Dział 

programowy 

Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

II.Oprogramo

wanie 

geodezyjne 

1. Programy obliczeniowe - zweryfikować ustawienie jednostek 

miar i precyzji zapisu w opcjach 

geodezyjnych programów 

komputerowych; 

- podać wyniki obliczeń we właściwych 

jednostkach miar; 

- zastosować precyzję zapisu 

współrzędnych, długości, kątów, pół 

powierzchni i objętości zgodnie z 

przepisami prawa;  

- wykorzystać edytory tekstów do 

sporządzania dokumentacji geodezyjnej; 

- obliczyć współrzędne prostokątne 

płaskie punktów osnowy pomiarowej 

przy użyciu oprogramowania 

komputerowego; 

- obliczyć wysokości punktów osnowy 

pomiarowej przy użyciu 

oprogramowania komputerowego; 

- kontrolować obliczanie współrzędnych 

prostokątnych płaskich i wysokości 

punktów osnowy pomiarowej przy 

użyciu oprogramowania 

komputerowego; 

- wyrównać sieci osnowy pomiarowej 

przy użyciu oprogramowania 

komputerowego; 

- sporządzić raporty z wykonanych 

obliczeń współrzędnych punktów 

osnowy pomiarowej; 

- obliczyć współrzędne punktów w 

programach obliczeniowych na 

podstawie danych pomiarowych; 

- sporządzić raporty z wykonanych 

obliczeń współrzędnych szczegółów 

terenowych i sieci uzbrojenia terenu; 

- rozróżnić geodezyjne 

programy komputerowe 

obliczeniowe i graficzne;  

- wykorzystać arkusze 

kalkulacyjne do obliczeń i 

raportowania wykonanych 

czynności; 
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- generować raporty z pomiaru różnymi 

metodami; 

- obliczyć współrzędne prostokątne 

punktów i wysokości przy użyciu 

oprogramowania komputerowego;  

- sporządzić rysunki i szkice przy użyciu 

oprogramowania komputerowego; 

3. Programy graficzne - dokonać redakcji mapy zasadniczej w 

programie komputerowym; 

- wyszukać informacje na mapie 

numerycznej;  

- odczytać informacje opisowe i 

przestrzenne z mapy zasadniczej w 

programie komputerowym; 

- kalibrować cyfrowe obrazy map 

analogowych do układu współrzędnych 

prostokątnych płaskich; 

- wektoryzować mapy o różnej treści; 

- wymienić metody 

prezentacji danych na 

mapie;  

- dobrać metody prezentacji 

danych do rodzaju 

przedstawianych na mapie 

zjawisk i obiektów; 

- dokonać redakcji map 

tematycznych według 

zadanych kryteriów; 

 

2. Pliki wymiany danych - przygotować komputerowe pliki 

wymiany danych w obowiązujących 

formatach; 

- przeprowadzić import plików w 

programach geodezyjnych do 

prowadzenia mapy zasadniczej; 

- rozróżnić dokumenty przekazywane do 

państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego; 

- wskazać formaty plików 

przekazywanych do 

państwowego zasobu 

geodezyjnego i 

kartograficznego;  

 

4. Numeryczny model 

terenu 

 - zdefiniować numeryczny 

model terenu;  

- omówić metody budowy 

numerycznego modelu 

terenu;  

V.Geodezyjna 

obsługa 

inwestycji 

2. Tyczenie obiektów - odczytać dane projektowe; obliczać 

współrzędne punktów  

osnowy realizacyjnej w programach 

obliczeniowych; 

- obliczyć dane do tyczenia 

projektowanych elementów obiektu 

metodą biegunową przy użyciu 

oprogramowania komputerowego; 

- obliczyć dane do tyczenia 

projektowanych elementów obiektu 

metodą ortogonalną przy użyciu 

oprogramowania komputerowego; 

- obliczyć miary kontrolne tyczonego 

obiektu przy użyciu oprogramowania 

komputerowego; 

- obliczyć dane do tyczenia 

projektowanych elementów obiektu 

różnymi metodami przy użyciu 

oprogramowania komputerowego; 

- zinterpretować dane 

projektowe w celu 

określenia elementów 

obiektu podlegających 

tyczeniu;  

- określić dokładność 

uzyskanych wyników na 

podstawie wartości błędów 

obliczonych przy użyciu 

oprogramowania 

geodezyjnego;  
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- sporządzić szkic dokumentacyjny przy 

użyciu oprogramowania 

komputerowego; 

- sporządzić opracowania kartograficzne 

przy użyciu oprogramowania 

komputerowego; 

VI.Kataster 

nieruchom

ości 

2. Bazy danych katastru 

nieruchomości i 

elektronicznych ksiąg 

wieczystych 

- wyszukać dane numeryczne w bazie 

danych katastru nieruchomości;  

- odczytać dane opisowe i graficzne z 

numerycznej bazy danych katastru 

nieruchomości;  

- wyszukać księgę wieczystą w bazie 

elektronicznych ksiąg wieczystych; 

interpretować treść działów księgi 

wieczystej; 

- zdefiniować obiekty bazy 

danych ewidencji gruntów i 

budynków;  

- charakteryzować budowę 

numerycznej mapy 

ewidencyjnej;  

- zredagować mapę 

ewidencyjną przy użyciu 

oprogramowania 

komputerowego;  

 

 

Wymagania związane z uzyskaniem oceny dostatecznej: 

Dział 

programowy 

Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

III.Oprogramo

wanie 

geodezyjne 

1. Programy obliczeniowe - zweryfikować ustawienie jednostek miar i 

precyzji zapisu w opcjach geodezyjnych 

programów komputerowych; 

- podać wyniki obliczeń we właściwych 

jednostkach miar; 

- zastosować precyzję zapisu współrzędnych, 

długości, kątów, pół powierzchni i objętości 

zgodnie z przepisami prawa;  

- wykorzystać edytory tekstów do sporządzania 

dokumentacji geodezyjnej; 

- obliczyć współrzędne prostokątne płaskie 

punktów osnowy pomiarowej przy użyciu 

oprogramowania komputerowego; 

- obliczyć wysokości punktów osnowy 

pomiarowej przy użyciu oprogramowania 

komputerowego; 

- sporządzić raporty z wykonanych obliczeń 

współrzędnych punktów osnowy pomiarowej; 

- obliczyć współrzędne punktów w programach 

obliczeniowych na podstawie danych 

pomiarowych; 

- obliczyć współrzędne prostokątne punktów i 

wysokości przy użyciu oprogramowania 

komputerowego;  
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4. Programy graficzne - dokonać redakcji mapy zasadniczej w 

programie komputerowym; 

- wyszukać informacje na mapie numerycznej;  

 

3. Pliki wymiany danych - przygotować komputerowe pliki wymiany 

danych w obowiązujących formatach; 

- przeprowadzić import plików w programach 

geodezyjnych do prowadzenia mapy 

zasadniczej; 

 

VII.Geodezyjna 

obsługa 

inwestycji 

3. Tyczenie obiektów - odczytać dane projektowe; obliczać 

współrzędne punktów  

osnowy realizacyjnej w programach 

obliczeniowych; 

- obliczyć dane do tyczenia projektowanych 

elementów obiektu metodą biegunową przy 

użyciu oprogramowania komputerowego; 

 

 

VIII.Kataster 

nieruchom

ości 

3. Bazy danych katastru 

nieruchomości i 

elektronicznych ksiąg 

wieczystych 

- wyszukać dane numeryczne w bazie danych 

katastru nieruchomości;  

- odczytać dane opisowe i graficzne z 

numerycznej bazy danych katastru 

nieruchomości; ; 

 

 

 Wymagania związane z uzyskaniem oceny dopuszczającej: 

Dział 

programowy 

Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

IV.Oprogramo

wanie 

geodezyjne 

1. Programy obliczeniowe - zweryfikować ustawienie jednostek miar i 

precyzji zapisu w opcjach geodezyjnych 

programów komputerowych; 

- podać wyniki obliczeń we właściwych 

jednostkach miar;;  

- wykorzystać edytory tekstów do sporządzania 

dokumentacji geodezyjnej;  

 

5. Programy graficzne -  wyszukać informacje na mapie numerycznej;   

4. Pliki wymiany danych - przygotować komputerowe pliki wymiany 

danych w obowiązujących formatach; 

 

 

IX.Geodezyjna 

obsługa 

inwestycji 

4. Tyczenie obiektów - odczytać dane projektowe; obliczać 

współrzędne punktów  

osnowy realizacyjnej w programach 

obliczeniowych; 

 

X.Kataster 

nieruchom

ości 

4. Bazy danych katastru 

nieruchomości i 

elektronicznych ksiąg 

wieczystych 

- wyszukać dane numeryczne w bazie danych 

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

niedostateczną. 


