
                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Miernictwo z geodezją 

Nazwa w języku angielskim:   Metrology with geodesy 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
 Rolnictwo  
specjalność: agronomia z   
 architekturą krajobrazu 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii. Zakład Agrometeorologii i Inżynierii Rolniczej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr  hab. inż. Jolanta Jankowska, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr  hab. inż. Jolanta Jankowska, prof. UPH 

Założenia i cele przedmiotu: 

- Poznanie podstawowych pojęć  z zakresu miernictwa, 
- poznanie metod i sposobów prowadzenia prostych    
   pomiarów geodezyjnych, 
- poznanie podstawowych pojęć z kartografii. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 Zna podstawowe pojęcia z zakresu miernictwa, geodezji wyższej i kartografii K_W18 

W_02 
Zna budowę i zasadę działania podstawowych instrumentów geodezyjnych oraz 
wykonywania podstawowych pomiarów geodezyjnych 

K_W01 

K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi wyszukiwać, interpretować i wykorzystywać  źródła informacji o terenie. 
Organizuje i wykonuje podstawowe pomiary geodezyjne 

K_U01 

U_02 
Potrafi organizować i  nadzorować pracę zespołową. K_U02 

K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy w zakresie geodezji K_K01 

K_02 
Dąży do postepowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej, przestrzega praw w 
zakresie własności intelektualnej K_K03 

Forma i typy zajęć: 
Wykład (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
Wykład (8 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (16 godz.), 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu matematyki, geografii oraz zrealizowanych modułów kierunkowych 

Treści modułu kształcenia: 



Zadania i zakres miernictwa, mapy, plany, skale, podziałki,  podział i zasady sporządzania map, systemy 
odniesień przestrzennych (fizyczna powierzchnia Ziemi, geoida, elipsoida obrotowa i jej odwzorowanie na 
płaszczyznę), powierzchnia ekwipotencjalna siły ciężkości Ziemi jako powierzchnia odniesienia pomiarów 
geodezyjnych,  linia pionu, pole siły ciężkości, ruch obrotowy Ziemi, budowa i zasada działania planimetru 
biegunowego, obliczanie nieregularnych powierzchni z mapy (sposób analityczny, graficzny, przy użyciu 
planimetru), interpolacja warstwic (sposób graficzny, analityczny i mechaniczny),  metody wykonywania 
podstawowych pomiarów sytuacyjnych (oznaczenie punktu w terenie, tyczenie prostych, pomiar długości 
odcinka w terenie płaskim i pochyłym, tyczenie kąta prostego za pomocą sznura  i za pomocą węgielnicy 
pryzmatycznej podwójnej),  budowa i zasada działania teodolitu, zasady i metody pomiaru kąta poziomego 
i pionowego, budowa i zasada działania niwelatora, rodzaje niwelacji, sposoby przeprowadzania pomiarów 
niwelacyjnych (niwelacja w przód, ze środka i ciąg niwelacyjny),  obliczania niwelacji (przez określenie 
różnicy wysokości i przez obliczenie wysokości osi celowej), sposoby i zasady wykonywania ciągów 
niwelacyjnych otwartych i zamkniętych, niwelacja terenowa (niwelacja siatkowa, punktów rozproszonych i 
profilów podłużnych i poprzecznych), osnowy geodezyjne, sieć poligonowa, sieć triangulacyjna, 
wykorzystanie  w rolnictwie nowoczesnych technik geodezyjnych – fotogrametrii i GPS-u, metody 
opracowań fotogrametrycznych, wykorzystanie technik i opracowań fotogrametrycznych dla potrzeb 
rolnictwa, pomiary fotogrametryczne dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, budowa i zasada 
działania GPS-u, procedury pomiarowe stosowane w technice GPS, wykorzystywanie systemu GPS w 
pomiarach geodezyjnych.  

Literatura podstawowa: 

Jankowska J. 2005. Miernictwo z elementami wyceny. Wyd. AP Siedlce. 
Przewłocki S. 1997. Geodezja dla inżynierii środowiska. PWN Warszawa. 
Wójcik M., Wyczałek I. 1997. Geodezja. Wyd. Politechniki Poznańskiej.  

Literatura dodatkowa: 

Sieradzki M. 1991. Geodezja w inżynierii wodnej i lądowej. Wyd. Politechniki Gdańskiej. 
Wysocki J. 2008. Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii środowiska oraz budownictwa. SGGW 
Warszawa. 
Kurczyński Z., Preuss R. 2003. Podstawy fotogrametrii. Oficyna Wyd. PW Warszawa 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej: 
Ćwiczenia laboratoryjne – metoda aktywizująca i praktyczna tj. obliczanie nieregularnych powierzchni na mapie, 
interpolacja warstwic,  samodzielne wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych.   

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wykład: zaliczenie 
Ćwiczenia: 2 kolokwia pisemne, rozwiązywanie zadań,  samodzielne wykonywanie pomiarów geodezyjnych, 
aktywność na zajęciach 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Kolokwium pisemne 
(sprawdzian testowy lub w 
postaci pytań)   

Weryfikacja efektów kształcenia w 
zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji następuje na kolokwium  

W_01; W_02 

 U_01; U_02  

K_01 

Ocena rozwiązanych zadań Weryfikacja efektów kształcenia w 
zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji następuje podczas 
rozwiązywania zadań 

W_01; W_02;  

U_01; U_02; 

K_01 

Ocena pomiarów geodezyjnych Weryfikacja efektów kształcenia w 
zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji następuje podczas 
prowadzonych pomiarów geodezyjnych 

W_01; W_02 

U_02 

K_01; K_02 

 



Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu:  

1. Uzyskanie łącznie co najmniej 51% z wszystkich form zaliczenia 

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 

Sposób uzyskania punktów: 

1. Pierwsze kolokwium: 30 pkt. 

2. Drugie kolokwium: 30 pkt. 

3. Zadania: 20 pkt 

4. Pomiary geodezyjne: 20 pkt 

 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

- udział w wykładach 15 8 

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 16 

- udział w konsultacjach 5 6 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta w tym:   

- samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 15 

- samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

* rozpisać Liczba godzin kontaktowych, w tym: na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 


