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Geodezja i kartografia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPS.I2A.0780.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty ogólne

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Janusz Kuchmister

Pozostali prowadzący Janusz Kuchmister

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot rozwija umiejętności i wiedzę z podstaw geodezji oraz kartografii w zakresie wykonywania prostych
pomiarów geodezyjnych oraz czytania i opracowania mapy tematycznych wykorzystywanych do celów
studialnych i projektowych związanych z gospodarką przestrzenną. Przedmiot przekazuje wiedzę pozwalającą
zrozumieć wagę prac geodezyjnych dla potrzeb gospodarki przestrzennej, oraz umiejętności w nawiązaniu
współpracy ze służbami geodezyjnymi i kartograficznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna technologie wykonywania podstawowych
prac geodezyjnych i kartograficznych, zasady
wykonywania prostych pomiarów geodezyjnych, wie
jakie techniki wykorzystywane są w geodezji dla
określenia położenia sytuacyjnego i wysokościowego
punktów na powierzchni ziemi.

GP_P6S_WG01,
GP_P6S_WG07,
GP_P6S_WG08

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi wykonać podstawowe czynności
pomiarowe – tyczenie prostych elementów, pomiary
niwelacyjne, wykonać podstawowe obliczenia
geodezyjne, potrafi stosować obowiązujące układy
współrzędnych i zna ich właściwości. Student umie
czytać i opracować mapy tematyczne oraz
wykorzystać je do celów studialnych i projektowych
związanych z gospodarką przestrzenną.

GP_P6S_UW05
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student rozumie wagę prac geodezyjnych dla potrzeb
gospodarki przestrzennej. Potrafi nawiązać współpracę
ze służbami geodezyjnymi i kartograficznymi.

GP_P6S_KK01,
GP_P6S_KK02

Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Konsultacje 5

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie raportu 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15
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Udział w egzaminie 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
70

ECTS
2.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Wiadomości ogólne. Zadania geodezji. Charakterystyka odwzorowań i
geodezyjnych układów odniesienia. Osnowy geodezyjne poziome i wysokościowe.

2. Metody oraz instrumenty stosowane do wyznaczenia położenia punktów i
obiektów w poziomej płaszczyźnie odniesienia. Metody oraz instrumenty
stosowane do określenia wysokości punktów i obiektów. Możliwości
dokładnościowe ustalenia przestrzennego położenia punktu. Globalny system
pozycjonowania punktów (GPS). Praktyczne zastosowania satelitarnych metod
pomiaru.

3. Klasyfikacja map ogólnogeograficznych, topograficznych oraz mapy
zasadniczej. Godła map. Skale map. Treść map topograficznych oraz mapy
zasadniczej. Zasady i sposoby przedstawiania sytuacji oraz rzeźby terenu. Znaki
umowne.

4. Zasady oraz metody obliczania powierzchni. 

5. Mapy tematyczne. Sposoby wizualizacji danych. Metody kartograficzne
stosowane dla przedstawienia danych na mapach. Metody ilościowe prezentacji
danych na mapach. Agregacja danych - metody ustalania przedziałów klasowych,
sposoby konstrukcji klas. Dobór metod kartograficznych w zależności od celu i
przeznaczenia mapy. Metoda kartogramu i kartodiagramu. Metody kropkowe i
izolinii.

6. Fotogrametryczne oraz telededekcyjne sposoby i metody gromadzenia danych
oraz przestawiania zjawisk przestrzennych. Systemy Informacji Przestrzennej.
Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Systemy Informacji o Terenie (SIT).
Technologie stosowane w opracowaniach mapy numerycznej i baz danych.
Oprogramowania dla potrzeb GIS i SIT.

7. Numeryczny Model Terenu. Zasady budowy NMT. Metody interpolacji i
aproksymacji. Praktyczne zastosowania NMT.

Wykład
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2.

1. Obliczenia geodezyjne: geodezyjny układ współrzędnych poziomych i pojęcie
azymutu. obliczanie ze współrzędnych: długość odcinka, azymutu i kąta.

2. Zapoznanie się z mapą topograficzną i zasadniczą - treść mapy, znaki umowne,
pomiary na mapie. Zapoznanie się z mapami tematycznymi: mapą sozologiczna i
mapa hydrograficzną. 

3. Obliczanie powierzchni metodą graficzną, metodą analityczną i mechaniczną.

4. Interpolacja warstwic, sporządzanie profilu podłużnego i przekrojów
poprzecznych.

5. Przetwarzanie danych ilościowych. Wykresy i diagramy. Zmienne wizualne.
Przetwarzanie danych. Ustalanie przedziałów klasowych. Opracowanie mapy
tematycznej metoda kartodiagramu w skali ciągłej i skokowej. Opracowanie mapy
metodą kartogramu z zastosowaniem różnych zmiennych wizualnych. 

6. Wykorzystywanie Numerycznego Modelu Terenu w praktycznych
zastosowaniach w geodezji i gospodarce przestrzennej. Zastosowanie programów
komputerowych do podstawowych obliczeń geodezyjnych - program C – GEO.

7. Zapoznanie się z podstawowym sprzętem geodezyjnym służącym do pomiarów
sytuacyjnych - teodolit, tachymetr elektroniczny. Zapoznanie się z podstawowym
sprzętem geodezyjnym służącym do pomiarów wysokościowych - niwelator.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Zaliczenie ustne, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Brak

Literatura
Obowiązkowa

EM 1110-1-1005, 2007: Control and Topographic Surveying Engineering and design. Engineer manual. US Army Corps of1.
Engineers, Washington.
Kosiński W., Geodezja, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.2.
Mąkolski K., Kuchmister J., Wyznaczanie osiadań obiektów budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu3.
zlokalizowanych na terenach silnie zurbanizowanych miasta Wrocławia, Czasopismo techniczne, Vol. No. , Kraków 2008,
pp. 195-201.
Przewłocki S., Geodezja dla inżynierii środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.4.
Saliszczew K.A., Kartografia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.5.
Sitek Z., Fotogrametria ogólna i inżynieryjna, PPWK Warszawa - Wrocław 1991.6.
Schofield W., Breach M., 2007: Engineering Surveying. Elsevier Ltd., Amsterdam.7.
Urbański J., Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.8.



5 / 5

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do uznania, że wiedza i umiejętności stają się przestarzałe, a postęp technologiczny,
narzędziowy i poznawczy w sferach: technicznej, społecznej i przyrodniczej jest ciągły i wymaga stałego
uzupełnienia wiedzy.

GP_P6S_KK02
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów inżynierskich oraz
spoleczno-ekonomicznych i przyrodniczych w gospodarowaniu przestrzenią, precyzyjnego formułowania
problemów, zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i twórczego myślenia o
przestrzeni.

GP_P6S_UW05
Absolwent potrafi wykonać czynności pomiarowe i obliczenia geodezyjne, czytać i opracować mapy
tematyczne oraz wykorzystać je do celów studialnych i projektowych związanych z gospodarką
przestrzenną w środowisku cyfrowym.

GP_P6S_WG01

Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorię rozwoju zrównoważonego, teorię
geoekosystemów, teorie i pojęcia ekologii, ekologię stosowaną oraz teorie krajobrazowe. Zna procedury
ocen środowiskowych oraz audytu krajobrazowego, a także wybrane metody analiz przestrzennych,
strukturę podstawowych dokumentów planistycznych i potrafi z nich korzystać. Rozumie pojęcie ładu
przestrzennego i jego znaczenie systemowe dla procesu projektowanych przestrzeni.

GP_P6S_WG07 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu zakresu działań inżynierskich
przydatne do zastosowania w kierunku gospodarka przestrzenna

GP_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie normatywy techniczne, wymagania oraz warunki techniczne wznoszenia i
sytuowania prostych budynków i budowli oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji. Zna i
rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia obiektów i systemów technicznych.


