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Kartografia
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
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGIS.I20B.1060.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Halina Klimczak

Pozostali prowadzący Halina Klimczak, Anna Osowska

Okres
Semestr 6

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nauczane są zasady analizy i klasyfikacja danych przestrzennych pozyskiwanych z różnych źródeł i ich
wizualizacja. Przekazywana jest wiedza z zakresu wizualizacji i podstaw redakcji standardowych opracowań
kartograficznych oraz map tematycznych będących w gestii GGK. Przedmiot rozwija umiejętności doboru metod
prezentacji kartograficznej dla różnego rodzaju danych geograficznych oraz stosowania odpowiednich zmiennych
graficznych i wykorzystania w tym celu modułów tworzenia map w systemach GIS.

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 i rozumie uporządkowaną i podbudowaną
teoretycznie wiedzę z zakresu opracowań
topograficznych i tematycznych przydatną do analizy
i przetwarzania danych przestrzennych, zastosowania
metod wizualizacji danych i podstaw redakcji map.
Zna podstawowe metody prezentacji danych
przestrzennych. z zakresu kartograficznych opracowań
tematycznych prowadzonych przez instytucje
geodezyjne. Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania
modułów wizualizacji danych w programach GIS /
egzamin oraz kolokwia / GK_P6S_WG13.

GK_P6S_WG13

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi dobrać odpowiednie algorytmy
do opracowania map tematycznych (redagowanie
i opracowanie treści) wykorzystania baz danych
w systemach GIS i modułów wizualizacji danych. Ma
przygotowanie do przeprowadzenia aktualizacji map
topograficznych / kartkówki na ćwiczeniach, kolokwia,
sprawozdania / GK_P6S_UW14

GK_P6S_UW14
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do świadomego uzycia modeli
kartograficznych, baz danych topograficznych
i tematycznych w planowaniu i działalności
inwestycyjnej. Ma świadomość znaczenia map
w edukacji, w ochronie środowiska (mapy
topograficzne, mapy sozologiczne, hydrograficzne
i inne) oraz możliwości zastosowania map
w prognozowaniu i wyznaczeniu kierunków rozwoju
i propozycji alternatywnych rozwiązań / aktywność
na ćwiczeniach, sprawozdania / GK_P6S_KK01

GK_P6S_KK01 Projekt, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30
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Przygotowanie do zajęć 15

Udział w egzaminie 4

Konsultacje 10

Przygotowanie projektu 20

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
129

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
74

ECTS
2.9

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.

Klasyfikacja map, funkcje mapy. Standardowe opracowania kartograficzne –
(BDOT10k). Mapy tematyczne – klasyfikacja i rodzaje opracowań. Klasyfikacja
danych ze względu na wymiar, sposób występowania, ujęcie zjawiska i skalę
pomiarową. Analiza danych – skala ciągła i skokowa, metody agregacji danych i
ocena ich wpływu na rozkład przestrzenny zjawiska na mapie. Kartograficzne
środki przedstawiania danych – zmienne graficzne i metody prezentacji danych
jakościowych i ilościowych. Generalizacja kartograficzna. Zasady redagowania i
opracowania treści map. Nazewnictwo geograficzne. Moduły opracowania map
tematycznych w systemach GIS-owych. Charakterystyka kartograficznych
opracowań tematycznych wykonywanych i udostępnianych przez GGK.

Wykład

2.

Klasyfikacja map, funkcje mapy. Standardowe opracowania kartograficzne –
(BDOT10k). Mapy tematyczne – klasyfikacja i rodzaje opracowań. Klasyfikacja
danych ze względu na wymiar, sposób występowania, ujęcie zjawiska i skalę
pomiarową. Analiza danych – skala ciągła i skokowa, metody agregacji danych i
ocena ich wpływu na rozkład przestrzenny zjawiska na mapie. Kartograficzne
środki przedstawiania danych – zmienne graficzne i metody prezentacji danych
jakościowych i ilościowych. Generalizacja kartograficzna. Zasady redagowania i
opracowania treści map. Nazewnictwo geograficzne. Moduły opracowania map
tematycznych w systemach GIS-owych. Charakterystyka kartograficznych
opracowań tematycznych wykonywanych i udostępnianych przez GGK.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Pracownia komputerowa, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 50%
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt, Aktywność na zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Podstawy geomatyki, Geodezyjne układy odniesienia

Literatura
Obowiązkowa

Pasławski J. i współautorzy. (2006), Wprowadzenie do kartografii i topografii,1.
Ratajski L., (1989), Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, wyd. 2, PPWK;2.
Pieniążek M., Zych M.,(2017), Mapy statystyczne - opracowanie i prezentacja danych. GUS, Warszawa.3.
Żyszkowska W., Spallek W., Borowicz D., (2012), Kartografia tematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa4.
Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. (2006), GIS. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN;5.

Dodatkowa

Saliszczew K.A., (2003), Kartografia ogólna, PWN Warszawa,1.
Kraak M.-J., Ormeling F. (1998), Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych, PWN Warszawa,2.
Bielecka E. (2005), Systemy Informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo PJWSTK. Warszawa3.
Polski Przegląd Kartograficzny, kwartalnik Polskiego Towarzystwa Geograficznego;4.
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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_UW14
Absolwent potrafi posługiwać się wybranym oprogramowaniem GIS i geoinformatycznym, a także
zdefiniować wymagania dla projektowanego systemu informatycznego, w tym systemu informacji
przestrzennej.

GK_P6S_WG13
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu budowy infrastruktury danych
przestrzennych oraz specjalistyczne pojęcia dotyczące danych przestrzennych i ich reprezentacji w
różnych modelach baz danych, a także zagadnienia dotyczące analizy, przetwarzania i prezentacji danych
przestrzennych z zastosowaniem kartograficznych metod wizualizacji.


