
 

Projekt nr. 2021-1-PL01-KA122-VET-000033945 współfinansowany w ramach Programu Erasmus+. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zawodu: TECHNIK GEODETA 

Symbol cyfrowy zawodu: 311104 

Branża: BUDOWLANA (BUD) 

 

 

W zawodzie technik geodeta zostały wyodrębnione następujące kwalifikacje: 

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie 

wyników tych pomiarów, 

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. 
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Charakterystyka programu praktyk zawodowych 
Program nauczania dla zawodu technik geodeta uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. W programie 

nauczania dla zawodu technik geodeta uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym, polegające 

na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, 

stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich 

przedmiotów jak: matematyka, fizyka, informatyka, geografia i edukacja dla bezpieczeństwa. Treści 

korelują się ze sobą w ramach przedmiotów i są realizowane w postaci kształcenia teoretycznego oraz 

praktycznego.1 

Niniejszy program praktyk zawodowych skierowany jest do uczniów 3 klasy technikum geodezyjnego. 

Innowacyjny charakter programu definiuje łączenie praktyki zawodowej w Polsce i za granicą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Program nauczania zawodu Technik Geodeta, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, 2019 
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Zasadność wdrażania programu łączącego praktykę w kraju i za 

granicą 
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach 

współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym 

się rynku pracy.  

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:  

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do 

wykonywania następujących zadań zawodowych:  

1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych terenu;  

2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub 

projektowych; 

 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych 

obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;  

4) wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;  

5) zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości;  

6) wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich 

aktualizacji. 
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Materiał kształcenia 
W czasie odbywania praktyki uczeń realizuje zadania zawodowe w równym podziale godzin w kraju i 

za granicą. 

Praktyka krajowa 

• szkolenie z zakresu zasad ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej, 
• zapoznanie się zasadami ogólnymi BHP oraz zasadami bezpieczeństwa pracy na wybranych 

stanowiskach pracy, 
• zapoznanie się z zagrożeniami dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy, na których uczeń 

będzie realizował swoje zadania, 
• zapoznanie się z organizacją zakładu pracy oraz zarządzeniami obowiązującymi w zakładzie, 
• organizacja stanowiska pracy, 
• weryfikacja wiadomości w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych, 
• charakterystyka sprzętu geodezyjnego wykorzystywanego w zakresie prac sytuacyjnych, 

wysokościowych i sytuacyjno- wysokościowych; 
• określanie funkcji, zastosowania obliczeń geodezyjnych- analitycznych i z wykorzystaniem 

oprogramowania 
• poznanie zasad opracowywania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 
• zapoznanie się z zasadami kompletowania operatu technicznego 
• poznanie zasad korzystania z dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
• zapoznanie się z zasadami  wykonywania obliczeń współrzędnych punktów sytuacyjnej i 

wysokościowej osnowy pomiarowej 
• zapoznanie się z metodami pomiaru i opracowywania wyników pomiaru przemieszczeń, 

odkształceń, objętości mas ziemnych 
• zapoznanie się z zasadami organizacji pracy w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej. 

 

Praktyka zagraniczna 
 

• szkolenie z zakresu zasad ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej, 
• zapoznanie się zasadami ogólnymi BHP oraz zasadami bezpieczeństwa pracy na wybranych 

stanowiskach pracy, 
• zapoznanie się z zagrożeniami dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy, na których uczeń 

będzie realizował swoje zadania, 
• zapoznanie się z organizacją zakładu pracy oraz zarządzeniami obowiązującymi w zakładzie, 
• organizacja stanowiska pracy, 
• weryfikacja wiadomości w zakresie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych, 
• poznanie zasad opracowywania dokumentacji geodezyjnej pomiarów szczegółów 

terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu 
• zapoznanie się z metodami obliczeń przemieszczenia, odkształcenia i geometrii obiektów 

budowlanych, 
• zapoznanie się z instrumentami, metodami i technikami pomiaru do wymaganej dokładności 

prac pomiarowych  
• poznanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w pracach 

geodezyjnych za granicą, 
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• zapoznanie się z urządzeniami oraz systemami wykorzystywanymi podczas prac 
geodezyjnych za granicą, 

• poznanie rozwiązań fotogrametrycznych w pracach geodezyjnych za granicą 
• zapoznanie się z rodzajami i metodami prac geodezyjnych za granicą; 
• weryfikacja umiejętności językowych podczas prac geodezyjnych za granicą 
• weryfikacja umiejętności językowych podczas opracowania wyników pomiarów geodezyjnych 

za granicą 

Efekty kształcenia 
 

Praktyka krajowa 
Po odbytej praktyce zawodowej w kraju uczeń: 

• zna warunki organizacji pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed 
zagrożeniami występującymi w środowisku pracy, 

• stosuje zasady organizacji stanowisk pracy, 

• sporządza szkice polowe  

• posługuje się różnymi rodzajami map  

• obsługuje instrumenty i sprzęt geodezyjny  

• posługuje się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną  

• opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów szczegółów terenowych oraz sieci 
uzbrojenia terenu 

• przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy geodezyjnej i 
pomiarowej  

• korzysta z geodezyjnych programów komputerowych  

• opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów sytuacyjnej i wysokościowej osnowy 
pomiarowej  

• opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów realizacyjnych  

• wytycza położenie elementów projektowanych obiektów budowlanych oraz sporządza 
dokumentację tyczenia  

• prowadzi geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu w trakcie 
realizacji inwestycji 

• lokalizuje punkty niezbędne do wyznaczenia przemieszczeń i odkształceń 

• wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów kontrolowanych 

• planuje wykonanie zadania 

• wykonuje analitycznie obliczenia geodezyjne 

• dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dokładności prac 
pomiarowych 

• oblicza współrzędne punktów sytuacyjnej i wysokościowej osnowy pomiarowej 
• projektuje lokalizację i stabilizuje punkty geodezyjnej osnowy realizacyjnej 
• oblicza przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych 

• sporządza profile i przekroje terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych 

 

Praktyka zagraniczna 
Po odbytej praktyce zawodowej za granicą uczeń: 
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• zna warunki organizacji pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed 
zagrożeniami występującymi w środowisku pracy, 

• stosuje zasady organizacji stanowisk pracy, 
• planuje wykonanie zadania  
• dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dokładności prac 

pomiarowych 

• oblicza współrzędne punktów sytuacyjnej i wysokościowej osnowy pomiarowej 

• projektuje lokalizację i stabilizuje punkty geodezyjnej osnowy realizacyjnej 

• oblicza przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych 

• opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów sytuacyjnej i wysokościowej osnowy 
pomiarowej 

• opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów realizacyjnych  

• korzysta z geodezyjnych programów komputerowych 

• wykonuje pomiary punktów sytuacyjnej i wysokościowej osnowy pomiarowej 

• posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze 

szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności 

zawodowych w zakresie tematów związanych: a)ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem 

b)z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie c)z dokumentacją związaną z 

danym zawodem d)usługami świadczonymi w danym zawodzie 

• rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka 

obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w 

zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: a)rozumie proste wypowiedzi ustne 

dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje lub 

filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, wstandardowej odmianie języka 

b)rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, 

broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową) 

• samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku 

obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych 

• uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych –

reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji 

komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu 

• wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz 

podnoszące świadomość językową 
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Uwagi do realizacji praktyk 
Praktyki zawodowe powinny być prowadzone w zakładach wykonujących prace z zakresu opracowań, 
pomiarów geodezyjnych i kartograficznych. Wskazane jest, aby uczeń zapoznał się z różnymi etapami 
pracy w firmie wykonującej prace geodezyjne. 

Program praktyki zawodowej można traktować w sposób elastyczny. Ze względów 
organizacyjnych dopuszcza się pewne zmiany związane ze specyfiką zakładu, w którym uczeń 
odbywa praktykę. 

Uczniowie w zależności od rynku pracy mogą odbywać praktykę zgodnie z zainteresowaniami, w 
jednym z niżej wymienionych zakładów: 

W trakcie praktyki uczniowie powinni prowadzić dziennik praktyki, dokumentując w nich przebieg 
praktyki. Zaliczenie praktyki powinno być potwierdzone w dzienniku praktyk przez opiekuna praktyk 
zawodowych na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez ucznia podczas realizacji 
zadań oraz sposobu prowadzenia dziennika praktyki zawodowej. 

Ocena winna uwzględniać następujące kryteria: 

• dyscyplina, 

• samodzielność pracy, 

• jakość wykonanej pracy, 

• przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy uczeń posiada wiedzę niezbędną do ich 

realizacji. Dokonując oceny wiedzy w formie ustnej należy zwracać uwagę umiejętność 

operowania zdobytą wiedzą, jakość wypowiedzi, poprawne stosowanie terminologii 

technicznej oraz wnioskowanie.  

Do oceny poziomu opanowania umiejętności praktycznych, powinny obejmować: 

 - postawę zawodową,  

- organizację pracy,  

- znajomość i wykorzystanie wiadomości teoretycznych potrzebnych do wykonania zadania, 

 - umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,  

- standard jakości wykonanej pracy.  

W ocenie osiągnięć uczniów po zakończeniu realizacji programu nauczania przedmiotu należy 

uwzględnić wyniki wszystkich stosowanych przez opiekuna sposobów sprawdzania 

wiadomości i umiejętności.  

Wskazane jest, aby praktyka rozpoczynała się od zaznajomienia z organizacją pracy i 

zadaniami, zgodnie z obowiązującymi standardami:  

- struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny,  

- regulamin pracy,  

- zadania strategiczne działów firmy,  

- profil działalności zakładu, 

 - obieg dokumentów,  

- zadania pracownika (zakres czynności i odpowiedzialność służbowa), 

 - poznanie przepisów dotyczących bhp,  

- współpraca ze środowiskiem lokalnym,  

- stanowisko pracy 


