
Temat: Zastosowanie drona w geodezji. 
 
 
 

CELE  
OGÓLNE 

• zapoznanie uczniów z budową drona DJI Phantom 4 RTK 

• wzbudzanie ciekawości poznawczej 

• zapoznanie uczniów z zaletami zastosowania drona w 
geodezji 

• poznanie słownictwa z języka angielskiego zawodowego 
dotyczącego fotogrametrii 

 
 

CELE  
OPERACYJNE 

• uczeń zna budowę drona 

• uczeń wymienia zalety stosowania drona w geodezji 

• uczeń zna słownictwo z zakresu języka angielskiego 
zawodowego z zakresu fotogrametrii 

• uczeń rozumie zasadność wykorzystania dronów w 
geodezji 

 
 

TREŚCI 
PROGRAMOWE 

Obszar edukacji w zakresie języka angielskiego  
1. Potrafię przeanalizować treści zawarte w krótkim filmie 

dotyczącym zagadnień zawodowych z zakresu 
fotogrametrii. 

2. Potrafię podać i opisać budowę drona w języku 
angielskim 

3. Bogacę zasób słownictwa z zakresu języka angielskiego 
zawodowego- geodezyjnego. 

 

Obszar kształcenia zawodowego 
1. Potrafię pracować w zespole. 
2. Znam budowę drona. 
3. Znam i rozumiem zalety stosowania drona w geodezji. 
4. Rozumiem w jaki sposób wykonywane są pomiary 

fotogrametryczne. 
 
 



Forma pracy • Grupowa 

• Indywidualna  

 

Metody 
• słowna 

• stawianych zadań 

• burza mózgów 

 

Pomoce 

• filmy: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=vuh9OX2E6ek&feature=emb_title 

Phantom 4 RTK - Product Information - DJI 

 

• karty pracy (w załączeniu) 

• tablety/ komputery 

• dostęp do internetu 
 

 

 

 

PRZEBIEG  ZAJĘCIA 
 

  Prezentacja drona i omówienie jego budowy.  
 

Nauczyciel prezentuje zawartość walizki i wyposażenia 
drona. Prezentuje kontroler i przedstawia funkcje. 
Prezentuje w jaki sposób montowane są śmigła drona i 
włącza się i wyłącza baterie zarówno w kontrolerze jak i 
samym dronie. Prezentuje w jaki sposób montuje się baterie 
i określa obszar nalotu. Omawia dostępne opcje 
wykonywania nalotu i zależności dotyczące pozyskanych 
danych tymi metodami. 

 
 

  Burza mózgów dotycząca zalet zastosowania drona w geodezji. Uczniowie 
w bezpłatnej aplikacji online zapisują swoje pomysły, te wyświetlają się 
na tablicy. Omówienie zalet pomiarów fotogrametrycznych. 

 

  Uczniowie samodzielnie opracowują kartę pracy nr 1 „What are the 
advantages of using drones?”. Omówienie i sprawdzenie prawidłowości 
dopasowania nagłówków. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=vuh9OX2E6ek&feature=emb_title
https://www.dji.com/pl/phantom-4-rtk/info


  Praca w grupach. Uczniowie wspólnie oglądają film dotyczący 5 
kluczowych zalet wykorzystania drona w geodezji. Następnie w grupach 
określają zalety dotyczące dokładności i bezpieczeństwa wykonywania 
pomiarów(karta pracy nr 2). Prezentują swoje wnioski całej klasie. 
Następnie oglądają film dostępny na stronie DJI i uzupełniają swoje zapiski. 
Klasa wspólnie określa zalety, zapisując je na tablicy (każda z grup). 

 

  Wyciąganie wniosków z przeprowadzonej dyskusji i burzy mózgów. 
 

  Zakończenie zajęć i podsumowanie przez nauczyciela. 
 
 
 
 
 
 

Uwagi 
dodatkowe 

Jeżeli szkoła nie posiada na wyposażeniu drona, można 
uczniom zaprezentować film opisujący i prezentujący budowę 
drona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Karta pracy 1 

 

Do artykułu dotyczącego zalet stosowania dronów dopasuj nagłówki: 

 

 

IMPROVED SPEED 

INCREASE SAFETY 

CLEAR AND USEFUL DATA 

KEEPS COSTS DOWN 

 

What Are the Advantages of Using Drones? 

Organizations across many industries recognize the benefits drones can provide to their daily 
processes and workers. Investing in drones can help in several areas, such as making tasks 
faster, lowering costs and providing useful data. If you're thinking about investing in drone 
inspection services, check out some of the benefits of drone inspections: 

 

………………………………………………………………….. 
Drones are prized for their ability to speed up time-consuming tasks that take staff away from 
other jobs. By speeding up inspections and other tasks, drone services allow companies to get 
more done in the workday and let them take on more projects or give greater attention to other 
areas that have been neglected. 

For example, using drones for inspections can greatly speed up the inspection process, 
especially in areas where the inspection needs to cover a lot of ground and forces the inspector 
to navigate difficult spaces. A drone can quickly fly across a property, getting a complete picture 
of every part of the area or assets that the inspector needs to evaluate. The drone pilots can 
complete their inspection faster as a result, and your company can deploy teams to deal with 
potential issues before they become a real problem. 

 

 

…………………………………………………………………… 
Drones can take pictures, record videos and be outfitted with other sensors, making them perfect 
data gatherers. These drones can assist users by getting the lay of the land and identifying 
crucial points of interest that are relevant to a project. This sort of data is perfect for projects that 
need to meet strict regulations and specifications, as it lets them get ahead of potential 
challenges. 

Besides helping companies react to immediate challenges, drone inspections can help generate 
a long visual paper trail. Inspectors can reference data from previous inspections and compare it 
to the most recent data to estimate when a problem first started. Instead of relying on an 
inspector's memory, companies will have a vast database of footage to rely on. 

 

……………………………………………………………………… 



Safety is crucial for any company, and using drones is an excellent way to facilitate that safety. 
As mentioned in the previous section, drones offer safety benefits for the planning, monitoring, 
inspecting and material transporting processes of a company. No longer will you have to send 
staff up the side of a skyscraper, putting them in harm's way, to conduct routine inspections. 
Instead, a trained pilot can control the drone remotely and capture all of the needed information in 
comfort and safety. 

 

…………………………………………………………………….. 
Drone inspection costs are usually lower than other inspection solutions. Having inspectors 
manually inspect assets can be very time-consuming, which costs you more money due to the 
lengthy inspection process. Using drones allows inspectors to complete their inspection faster, so 
you aren't paying for as much of their time. 

Not using drones can also force your organization to spend money on costly equipment that helps 
your inspectors access areas that are hard to reach. Additionally, if you need to conduct aerial 
inspections, a drone inspection is going to be much less expensive than other aerial options like 
planes and helicopters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

Karta pracy 2 

 Obejrzyjcie film  

5 key benefits of drones in surveying and mapping 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=vuh9OX2E6ek&feature=emb_title 

 

Write down the advantages of using a drone in geodetic work in the context of the two issues 

listed below. 

 

ACCURACY 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

SAFETY 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Na koniec obejrzyjcie film: 

 

Phantom 4 RTK - Product Information - DJI 

 

Czy jest coś co chcielibyście dodać? Uzupełnijcie swoje zapiski. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=vuh9OX2E6ek&feature=emb_title
https://www.dji.com/pl/phantom-4-rtk/info

