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GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Specjalność: Geodezja inżynieryjna

1. Scharakteryzować podział osnów geodezyjnych oraz podać zasady ich zakładania.

2. Omówić procedury uproszczone dotyczące testowania tachimetru i niwelatora wg aktualnych norm ISO.

3. Omówić klasyfikację i źródła błędów w pomiarach geodezyjnych.

4.
Omówić statystyczne opracowanie wyników pomiarów geodezyjnych metodą najmniejszych kwadratów 

sposobem parametrycznym. Wyjaśnić różnice pomiędzy metodą parametryczną i warunkową.

5.
Przedstawić państwowy system odniesień przestrzennych i jego zastosowanie w pracach geodezyjnych i 

kartograficzych.

6.
Scharakteryzować odwzorowania kartograficzne: Merkatora, Gaussa-Krügera, quasi-stereograficzne. 

Przedstawić ich zastosowanie.

7.
Opisać warunki geometryczne instrumentów kątomierczych i niwelacyjnych. Scharakteryzować błędy 

związane z tymi warunkami.
8. Omówić trygonometryczne pomiary wysokości w zależności od przyjetej powierzchni odniesienia.

9.
Omówić proces podziału nieruchomości na wniosek właściciela oraz wymaganą dokumentację. 

Uwzględnić regulacje zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

10.
Omówić problematykę wznowienia granic i rozgraniczania nieruchomości w odniesieniu do aktualnych 

przepisów prawnych.
11. Omówić zasady wyznaczania pozycji i technologie pomiarów systemami GNSS.
12. Omówić charakterystykę błędów przy pomiarach GNSS.
13. Omówić architekturę, przeznaczenie oraz dostępne serwisy ASG-EUPOS.

14.
Omówić charakterystyczne cechy baz danych przestrzennych, w tym geometryczne typy danych i metody 

indeksowania przestrzennego.

15.
Omówić relacje topologiczne dla obiektów powierzchniowych oraz przykłady analiz na nich opartych. 

Czym jest macierz intersekcyjna Egenhofera - DE9IM?

16.
Omówić cel i sposób wykonania kalibracji kamery metrycznej i niemetrycznej oraz scharakteryzować 

wyniki.
17. Scharakteryzować proces projektowania i pomiaru osnowy fotogrametrycznej.

18.
Omówić proces aerotriangulacji, elementy orientacji wzajemnej zdjęć oraz orientację bezwzględną 

modelu.
19. Scharakteryzować rozdzielczość obrazów teledetekcyjnych.

20.
Scharakteryzować zakresy fal elektromagnetycznych stosowane w teledetekcji oraz omówić ich 

zastosowanie.
21. Omówić proces tyczenia sytuacyjnego i wysokościowego wybranej budowli inżynierskiej.
22. Scharakteryzować geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne.
23. Omówić geodezyjny pomiar geometrii rurociągów.

24.
Przedstawić sposoby statystycznego opracowywania wyników pomiarów geodezyjnych niezbędnych do 

wyznaczania przemieszczeń budowli inżynierskiej i ocenę istotności otrzymanych wielkości.

25.
Scharakteryzować główne etapy procesu inwestycyjnego dla potrzeb budownictwa oraz zadania 

geodezyjne realizowane na tych etapach.

Zagadnienia nr 26-30 dla poszczególnych profili dyplomowania



Profil: Geodezja drogowa i kolejowa
26. Omówić geodezyjne pomiary realizacyjne podczas budowy dróg.
27. Omówić pomiary geodezyjne podczas budowy obiektów mostowych.

28. Przedstawić asortyment prac geodezyjnych w kolejnictwie zgodnie z aktualnymi przepisami branżowymi.

29. Scharakteryzować kolejową osnowę geodezyjną.
30. Omówić pomiary geodezyjne podczas budowy tuneli.

Profil: Geodezja miejska i przemysłowa
26. Omówić metody pomiaru geometrii budowli wysmukłych i opracowania ich wyników.
27. Omówić metody pomiaru i atrybuty sieci uzbrojenia terenu.
28. Omówić metody pomiaru geometrii ściany budowli i opracowania ich wyników.
29. Omówić prace geodezyjne przy wznoszeniu wysokich budowli.

30.
Omówić podstawowe założenia i procedurę obliczeniową procesu identyfikacji bazy odniesienia w 

geodezyjnych pomiarach przemieszczeń.

Profil: Fotogrametria niskiego pułapu

26.
Wymień rodzaje bezzałogowych platform lotniczych stosowanych w fotogrametrii niskiego pułapu. 

Scharakteryzuj ich zalety, wady oraz przeznaczenie.

27.
Omówić podstawowe zagrożenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu fotogrametrycznego 

BSP oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

28.
Omówić rodzaje planów lotu stosowanych w fotogrametrii niskiego pułapu, ich przeznaczenie i 

podstawowe parametry.  

29.
Omówić prace przygotowawcze cyklu technologicznego opracowania fotogrametrycznego niskiego 

pułapu.
30. Omówić proces opracowania produktu fotogrametrycznego w wybranym oprogramowaniu.


