
 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Teledetekcja z fotogrametrią 

Nazwa w języku angielskim:  Design tools 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest 
oferowany:  

 Gospodarka Przestrzenna 

Jednostka realizująca:  
 Instytut Agronomii, Katedra Metod Ilościowych i 
Gospodarki Przestrzennej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny):  

 fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego 
stopnia):  

 pierwszego 
stopnia 

Rok studiów:  III 

Semestr:  6 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Bartosz Zegardło 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia  Bartosz Zegardło 

Założenia i cele przedmiotu 

Umiejętność stosowania nowoczesnych 
metod opracowywania zdjęć lotniczych i 
satelitarnych w celu uzyskania map i ich 
fotointerpretacji przy pomocy 
nowoczesnych narzędzi 
informatycznych 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 

WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
Zna podstawy rysunku technicznego, kartografii, 
miernictwa i grafiki inżynierskiej. 

K_W01 

W_02 
Potrafi wykonać, interpretować i zastosować 
informacje dokumentacji  
2D i 3D. 

K_W01 
 

W03 Zna najnowsze narzędzia do fotodetekcji K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i 
narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania 
inżynierskiego o charakterze praktycznym, 
charakterystycznego dla kierunku Gospodarka 
przestrzenna oraz wybrać i zastosować właściwą 
metodę i narzędzia. Potrafi pod kierunkiem opiekuna 
naukowego dokonać doboru właściwych dla danego 
zadania metod i narzędzi projektowych oraz 
wykonawczych. Potrafi, zgodnie z zadaną 
specyfikacją, zaprojektować oraz zrealizować proste 

K_U06 
 



urządzenie, obiekt system lub proces, typowe dla 
kierunku Gospodarka przestrzenna, używając 
właściwych metod, technik i narzędzi. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego 
dokształcania się. Zdaje sobie sprawę z postępu 
technicznego i społecznego, determinującego 
konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy ogólnej. 
Ma świadomość potrzeby dokształcania i 
samodoskonalenia w zakresie wykonywanego 
zawodu. Wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy 
kierunkowej oraz podnoszenia kompetencji 
zawodowych. 

K_K01 
 

K_02 

Ma świadomość ważności oraz rozumie 
pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i 
związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje. Potrafi oszacować społeczne skutki 
działalności technicznej w środowisku przyrodniczym. 
Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki 
wykonywanej działalności w zakresie szeroko 
rozumianej gospodarki przestrzennej, w tym 
środowiska przyrodniczego i rolnictwa. 

K_K02 

 
 

K_03 
 

Potrafi pracować samodzielnie i zespołowo. Potrafi 
współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej 
różne role. Ma św3iadomość odpowiedzialności za 
pracę własną oraz gotowość podporządkowania się 
zasadom pracy w zespole i ponoszenia 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. 

 
 

K_K04 

Forma i typy zajęć 
(stacjonarne/niestacjonarne): 

wykład  

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Obsługa komputera w zakresie podstawowym 

Treści modułu kształcenia: 

1. Definicja fotogrametrii. Wykonywanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i naziemnych. 
2. Metody obserwacji i pomiarów na zdjęciach. 
3. Analityczne i analogowe opracowanie stereogramu. 
4. Technologie fotogrametryczne – ich zastosowania. 
5. Ortofotomapa, wykorzystanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT). 
6. Metody numeryczne przetwarzania obrazów. 
7. Fotogrametria cyfrowa, klasyfikacja tematyczna treści obrazów cyfrowych. 
8. Podstawy fizyczne teledetekcji. 
9. Zależności energetyczne w układzie Słońce – obiekt – urządzenie rejestrujące. 
10. Pasma pochłaniania promieniowania, okna atmosferyczne stosowane w teledetekcji. 
11. Charakterystyki spektralne obiektów – metody pomiaru, krzywe spektralne typowych 

obiektów, znaczenie charakterystyk spektralnych w teledetekcji. 
12. Fotograficzne metody rejestracji. 
13. Metody i zasady fotointerpretacji. Skanery. 



14. Zobrazowania radarowe. Zdjęcia satelitarne. 
15. Zastosowania teledetekcji. 

Literatura podstawowa: 
1. Kurczyński Z.: Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi (tom 1 i 2). Oficyna wydawnicza PW, 2006. 
2. Kurczyński Z., Preuss R.: Podstawy fotogrametrii. Oficyna Wydawnicza PW, 2003. 
3. Kaczyński R.: Fotogrametria. Wojskowa Akademia Techniczna, 2003. 
4. Butowtt J., Kaczyński R.: Fotogrametria. Wojskowa Akademia Techniczna, 2003. 

Literatura dodatkowa: 
1. Krauss K.: Photogrammetry. Vol. 1, Ummer/Bonn, 1993. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – prowadzony z zastosowaniem prezentacji graficznych multimedialnych, 
podstawowe zagadnienia ilustrowane przykładami praktycznymi 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wykład: zaliczenie pisemne  

 

Forma weryfikacji 
Wpływ na ocenę 

końcową 
Symbol przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Zaliczenie pisemne 100% 

W_01; W_02 

U_01; U_03 

K_02; K_03 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu  jest  uzyskanie co najmniej 51% z 
zaliczenia  pisemnego. Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru. 

Przedział punktacji (%) 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne 
St. 

niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych, w tym: 
 

      - udział w wykładach 30 20 



      - udział w konsultacjach 
7 10 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w 
tym: 

  

      - przygotowanie się do zaliczenia 
15 22 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
 

 

 


