
PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH  1 

DLA ZAWODU 

TECHNIK GEODETA - 311104 

 

BD. 31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników tych 

pomiarów, 

BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomością. 

 

            
             Czas trwania praktyki  –  kl. III – 4 tygodnie (20 dni roboczych)    
          

Treści kształcenia Efekty 
Efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

1. Wykonywanie pomiarów 

sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz 

opracowywanie wyników 

tych pomiarów. 

2. Sporządzanie opracowań 

kartograficznych. 

3. Wykonywanie prac 

związanych z geodezyjną 

obsługą inwestycji 

budowlanych. 

4. Wykonywanie 

geodezyjnych pomiarów 

kontrolnych obiektów 

budowlanych i urządzeń 

technicznych. 

5. Zakładanie, modernizacja i 

aktualizacja katastru 

nieruchomości. 

6. Wykonywanie prac 

geodezyjnych związanych z 

gospodarką 

nieruchomościami. 

 

BD.31. 

 

- przeprowadzić wywiad terenowy oraz odszukuje w 

terenie punkty osnowy geodezyjnej i pomiarowej, 

- wykonać pomiary sytuacyjne i wysokościowe szczegółów 

terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu, 

- skorzystać z istniejących map, baz danych przestrzennych 

oraz innych opracowań kartograficznych i 

fotogrametrycznych, 

- wytyczyć położenie elementów projektowanych obiektów 

budowlanych oraz sporządza dokumentację tyczenia, 

- wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu, 

- sporządzić dokumentację z geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

- zlokalizować punkty niezbędne do wyznaczenia 

przemieszczeń i odkształceń, 

BD.32 

 

- odszukać punkty graniczne i wykonać ich pomiar, 

- skorzystać z opracowań planistycznych, 

- wykonać czynności techniczno- prawne związane z 

podziałem nieruchomości, 

- skorzystać z dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji 

prawnej katastru nieruchomości 

BHP  

Bezpieczeństwo 

i higiena pracy 

 

- przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz 

mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań;  

- organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska;  

- stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 

wykonywania zadań zawodowych;  

- przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska;  

- udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach 

przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 

KPS 

Kompetencje 

personalne 

i społeczne 

- przestrzega zasad kultury i etyki;  

- jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;  

- przewiduje skutki podejmowanych działań;  

- jest otwarty na zmiany;  

- potrafi radzić sobie ze stresem;  

- aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;  

- przestrzega tajemnicy zawodowej;  

- potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane 

działania;  



- potrafi negocjować warunki porozumień;  

- współpracuje w zespole. 

OMZ 

Organizacja 

pracy małych 

zespołów 

- planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych 

zadań; 

- dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 

- kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 

- ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 

- wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne 

wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; 

- komunikuje się ze współpracownikami. 

 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  

Dokonując oceny pracy uczniów należy zwrócić uwagę na:  

- wygląd zewnętrzny,  

- kulturę osobistą i zawodową,  

- zdyscyplinowanie i punktualność,  

- pracowitość, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,  

- samodzielność podczas wykonywania zadań,  

- odpowiedzialność za powierzone mienie,  

- zainteresowanie wykonywaną pracą. 

Ocena końcowa powinna być zapisana w dzienniczku praktyk zawodowych oraz w protokole 

egzaminacyjnym. 

 

 

                                                 
1 Jednostka organizacyjna może dokonać korekty programu ze względu na specyfikę prowadzonej działalności 


