
1 / 6

Geodezyjne pomiary szczegółowe I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
geodezja i kartografia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
ID000000IGIS.I2B.0787.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Kamil Kaźmierski

Pozostali prowadzący Kamil Kaźmierski, Adrian Kaczmarek, Wojciech Sowa

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wiedzy z zakresu metod pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych budowy i sprawdzenia
instrumentów geodezyjnych, obliczeń w geodezyjnym układzie współrzędnych, osnowa pomiarowej,
podstawowych konstrukcji geodezyjnych, pomiaru szczegółów sytuacyjnych z użyciem instrumentów
geodezyjnych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

czym jest geodezja i kartografia, wie jak można
określić położenie punktu na powierzchni Ziemi
i na mapie, zna instrumenty, techniki i metody
pomiaru i przedstawiania na mapie powierzchni terenu
wraz z obiektami na niej położonymi; ma
uporządkowaną wiedzę z zakresu geodezyjnych
pomiarów terenowych, matematycznego opracowania
ich wyników oraz tworzenia map wielkoskalowych; zna
podstawy systemów i układów odniesienia i ich
realizacji przez osnowy geodezyjne, ma
uporządkowaną wiedzę z zakresu nowoczesnych
instrumentów i systemów pomiarowych, metod ich
sprawdzania i kalibracji; zna podstawowe metody,
techniki i narzędzia stosowane do prowadzenia
pomiarów geodezyjnych

GK_P6S_WG01,
GK_P6S_WG07,
GK_P6S_WG08

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować
specyfikację prostych zadań geodezyjnych
o charakterze praktycznym, potrafi pozyskiwać
informacje z dokumentów zasobu geodezyjno-
kartograficznego, potrafi dobrać i zastosować
odpowiednie metody i narzędzia (instrumenty
geodezyjne) do realizacji zadań pomiarowych, Potrafi
współdziałać i pracować w zespole przyjmując w nim
różne role.

GK_P6S_UO19,
GK_P6S_UW01,
GK_P6S_UW02

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współdziałania i pracy w zespole, przyjmując w niej
różne role. Ma świadomość przestrzegania zasad etyki
zawodowej

GK_P6S_KK01,
GK_P6S_KO02,
GK_P6S_KR03

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Udział w egzaminie 5

Przygotowanie do ćwiczeń 20
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Konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.      Wiadomości wstępne, podział i zadania geodezji, wprowadzenie do
pomiarów sytuacyjnych.

2.      Kształt i pomiary Ziemi, powierzchnie odniesienia, odwzorowania, układy
współrzędnych stosowane w geodezji. 

3.      Niwelatory: podział i budowa niwelatorów optycznych, laserowych i
cyfrowych, łaty pomiarowe do niwelatorów optycznych i cyfrowych.

4.      Budowa tachimetrów, teodolitów i dalmierzy . Zasady pomiaru odległości.
Rejestracja i transmisja wyników pomiarów, funkcje tachimetrów.

5.      Zasadnicze warunki osiowe niwelatorów. Sprawdzenie warunków oraz
rektyfikacja instrumentów.

6.      Zasadnicze warunki osiowe tachimetrów i teodolitów.  Sprawdzenie
warunków i rektyfikacja instrumentów. 

7.      Zasady pomiarów wysokościowych i pomiar różnicy wysokości

8.      Niwelacja trygonometryczna. Refrakcja teoria i jej wpływ na wyniki niwelacji
trygonometrycznej. 

9.      Pomiar kątów poziomych i metody pomiarów sytuacyjnych. 

10.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, tachimetria, szkic polowy, opis
topograficzny. Przepisy regulujące wykonywanie pomiarów sytuacyjno-
wysokościowych.

11.   Zależności w geodezyjnym układzie współrzędnych, podstawowe obliczenia
geodezyjne.

12.   Podstawowe konstrukcje geodezyjne.

13.   Błędy w pomiarach sytuacyjnych i wysokościowych.

14.   Mapa zasadnicza, mapy do celów projektowych, i prawnych.

15.   Repetytorium. 

 

Wykład
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2.

1.      Budowa niwelatorów, teodolitów, tachimetrów elektronicznych – (ćwicz. 1-2).

2.      Pomiar różnic wysokości – (ćwicz. 3).

3.      Kątów, odległości – (ćwicz. 4).

4.      Rejestracja, transmisja i przetwarzanie obserwacji – (ćwicz. 5).

5.      Sprawdzenie i rektyfikacja niwelatorów i teodolitów, koło pionowe – (ćwicz.
6-7).

6.      Pomiar sytuacyjny metodą ortogonalną – (ćwicz. 8).

7.      Pomiar metodą biegunową (ćwicz. 9).

8.      Niwelacja reperów oraz obliczenie wysokości reperu węzłowego – (ćwicz.
10-11).

9.      Założenie i pomiar osnowy pomiarowej (ćwicz. 12) 

10.   Szkic polowy i opis topograficzny (ćwicz. 12) .

11.   Mapa porównania z terenem, wywiad terenowy (ćwicz. 13).

12.   Błędy w pomiarach sytuacyjno-wysokościowym – (ćwicz. 14).

13.   Zaliczenie ćwiczeń (ćwicz. 15).

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Obserwacja pracy studenta, Wykonanie
ćwiczeń 40%

Wymagania wstępne
Wiedza z matematyki z zakresu szkoły średniej
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Literatura
Obowiązkowa

Jagielski, A. (2019). Geodezja I : W teorii i praktyce. Część 1 (Wydanie IV ed.). Kraków: Wydawnictwo GEODPIS.1.
Jagielski, A. (2019). Geodezja I : W teorii i praktyce. Część 2 (Wydanie IV ed.). Kraków: Wydawnictwo GEODPIS.2.
Malarski, R. (2021). Geodezyjne pomiary szczegółowe. Klasyczne metody pomiarowe sieci geodezyjnych (Wydanie I ed.).3.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Ząbek, J. (2012). Geodezja I.4.
Kamela, C., & Lipiński, M. (1985). Geodezja. Cz. 1 (Wydanie 4 uzup ed.). Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo5.
Wydawnictw Kartograficznych.

Dodatkowa

Miesięcznik „Geodeta”1.
Miesięcznik „Przegląd Geodezyjny”2.
www.geoforum.pl3.



6 / 6

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GK_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych i
poznawczych związanych z zawodem geodety oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu, a także do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści.

GK_P6S_KO02
Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego oraz wypełniania
zobowiązań społecznych, a także do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz inicjowania
działań na rzecz interesu publicznego.

GK_P6S_KR03 Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania zasad etyki
zawodowej i wymagania tego od innych, a także do dbałości o dorobek i tradycje zawodu geodety.

GK_P6S_UO19 Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualna oraz w zespole, a także współdziałać z
innymi osobami w ramach prac zespołowych (także interdyscyplinarnych).

GK_P6S_UW01 Absolwent potrafi prowadzić zawansowane obliczenia matematyczne oraz stosować proste metody
statystyczne do analizy danych i opisu zjawisk.

GK_P6S_UW02 Absolwent potrafi mierzyć wybrane wielkości fizyczne stosując odpowiednie metody i aparaturę, a także
posługiwać się wybranymi przyrządami pomiarowymi.

GK_P6S_WG01 Absolwent zna i rozumie w stopniu zawansowanym zagadnienia z zakresu wybranych działów
matematyki, przydatne do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu geodezji i kartografii.

GK_P6S_WG07
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu geodezyjnych układów
współrzędnych oraz nowoczesne techniki pomiarowe i obliczeniowe umożliwiające określenie
przestrzennego położenia szczegółów terenowych i ich prezentacji w postaci mapy.

GK_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu systemów i układów
odniesienia stosowanych w geodezji oraz wykonywania geodezyjnych pomiarów podstawowych z
wykorzystaniem technik naziemnych i satelitarnych.


