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Podstawy geodezji górniczej
Sylabus modułu zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Geodezja i Kartografia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Poziom kształcenia
Studia inżynierskie I stopnia

Forma studiów
Stacjonarne

Profil studiów
Ogólnoakademicki

Cykl dydaktyczny
2021/2022

Kod przedmiotu
DGIKS.Ii10K.baceb27ce0f72a51bfdfe26b4ff35a33.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Koordynator
przedmiotu

Wojciech Jaśkowski

Prowadzący zajęcia Tomasz Lipecki, Wojciech Jaśkowski, Wojciech Matwij

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
podstawy teoretyczne rozwiązywanych zadań
z zakresu geodezji górniczej oraz uwarunkowań dla
zagadnień realizowanych w różnych rodzajach
górnictwa.

GIK1A_W01, GIK1A_W04,
GIK1A_W10

Aktywność na zajęciach,
Egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wykonać zadania w laboratorium Katedry
w warunkach zbliżonych do praktyki, wykonując
założony zakres pomiarów a następnie przeprowadza
obliczenia przygotowując odpowiednie zestawienia
tabelaryczne oraz graficzne. Potrafi przygotować
sprawozdanie z przeprowadzonych prac, zakończone
wnioskami wynikającymi z uzyskanych rezultatów.

GIK1A_U05, GIK1A_U06,
GIK1A_U07, GIK1A_U11

Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych,
Kolokwium, Studium
przypadków

U2

opracować w oparciu o dostarczone materiały
kartograficzne projekt rozwiązania zadania
geodezyjnego, przygotować dane do obliczeń,
przeprowadza wariantowe analizy, przeprowadza
ocenę wyników obliczeń i proponuje rozwiązanie
optymalne. Na koniec przygotowuje sprawozdanie
zawierające materiały z realizacji projektu łacznie
z wnioskami.

GIK1A_U04, GIK1A_U06,
GIK1A_U07, GIK1A_U11

Wykonanie projektu,
Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykonania pracy w zespole, w którym czynności
dzielone są pomiędzy członków zespołu. Zespół
wykonuje pomiary, których wartość merytoryczna oraz
czasochłonność zależą od umiejętności i wkładu pracy
jego członków.

GIK1A_K02, GIK1A_K03

Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę
zespołu

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Wiedza dotycząca podstaw teoretycznych rozwiązywanych zadań z zakresu geodezji górniczej. Poznanie uwarunkowań dla
zagadnień geodezyjnych realizowanych w różnych rodzajach górnictwa.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2

Dodatkowe godziny kontaktowe 5

Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej,
sprawozdania 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
112
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
Pomiary osnowy geodezyjnej szczegółowej w
wyrobisku górniczym (niski parter C-4, kopalnia
doświadczalna) ze zdjęciem szczegółów i niwelacją
trygonometryczną.

U1, U2, K1 Ćwiczenia laboratoryjne

2.

Podstawowe przepisy prawne z zakresu górnictwa i
geologii dotyczące miernictwa górniczego. Ustawa
Prawo geologiczne i górnicze. Rozporządzenia wydane
w oparciu o ustawę. Polskie normy. Pozostałe akty
prawne stosowane w praktyce mierniczej.

W1 Wykład

3.
Pomiar osnowy pomiarowej w wyrobisku górniczym
(niski parter C-4, kopalnia doświadczalna) ze zdjęciem
szczegółów.

U1, U2, K1 Ćwiczenia laboratoryjne

4.
Ustawa Prawo budowlane, Ustawa prawo wodne,
Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne. Związki
pomiędzy ustawami. Uprawnienia zawodowe oraz
zatwierdzenia wymagane w zakładach górniczych.

W1 Wykład

5.
Orientacja metodą giroskopową (szybiki C-1 i C-4) -
wyznaczenie miejsca spoczynku pionu, pomiary
nawiązania na trzech poziomach. Pomiary
giroazymutów.

U1, U2, K1 Ćwiczenia laboratoryjne

6.
Zadania i organizacja miernictwa górniczego w
podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych.
Dokumentacja mierniczo-geologiczna. Tworzenie
dokumentacji i jej archiwizowanie. Mapy górnicze.

W1 Wykład

7.
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe na powierzchni
terenów górniczych i w wyrobiskach górniczych.
Specyfika pomiarów w wyrobiskach górniczych.

W1 Wykład

8.
Wykonanie orientacji wysokościowej (szybik C-4) –
taśma szybowa i dalmierz elektrooptyczny. Obliczenia
wysokości z wyników pomiarów.

U1, U2, K1 Ćwiczenia laboratoryjne

9.
Nadawanie kierunków poziomych i pionowych w
wyrobisku górniczym (niski parter C-4, kopalnia
doświadczalna)

U1, U2, K1 Ćwiczenia laboratoryjne

10.

Specyfika pomiarów w podziemnych wyrobiskach
górniczych. Poziome osnowy geodezyjne w
wyrobiskach - projektowanie, stabilizacja punktów.
Pomiary kątów – przyrządy, metody pomiaru,
wymagania, analiza dokładności a prioi i a posteriori.

W1 Wykład

11.
Praca na mapie, wyznaczanie powierzchni, objętości,
kąta upadu, azymutu rozciągłości. Projektowanie
przebiegu wyrobiska.

U1, U2, K1 Ćwiczenia laboratoryjne

12.
Pomiary długości – przyrządy, metody pomiaru,
wymagania, analiza dokładności. Pomiary szczegółów
górniczych i geologicznych. Metody pomiaru,
wymagania.

W1 Wykład
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13.
Pomiary azymutów w osnowie podziemnej - przyrządy
giroskopowe, metody pomiaru, opracowanie pomiaru
giroazymutu, analiza dokładności.

W1 Wykład

14. Przeprowadzenie wstępnych analiz dokładności –
obliczenia, analiza wyników, dyskusja. U1, U2, K1 Ćwiczenia laboratoryjne

15.

Wysokościowe osnowy geodezyjne w wyrobiskach
podziemnych. Pomiary różnic wysokości - przyrządy,
metody, wymagania, analiza dokładności. Pomiary
profili wyrobisk górniczych - metody klasyczne i z
użyciem technik specjanych. Pomiary geometrii
wyrobisk podziemnych.

W1 Wykład

16.

Zagadnienie przebitek w górnictwie, budownictwie
podziemnym i tunelowym. Rozwiązywanie zadań
przebitkowych. Nadawanie kierunków drążenia
wyrobisk górniczych- pionowych i poziomych-metody,
przyrządy (klasyczne i laserowe).

W1 Wykład

17.
Wstępna analiza dokładności zbicia. Przybliżona i
ścisła metoda prowadzenia analiz dokładności.
Dokładność zbicia i toleracja. Wykorzystanie
przyrządów giroskopowych.

W1 Wykład

18.

Wymagania prawne i techniczne dotyczące realizacji
osnów w wyrobiskach podziemnych w układach
współrzędnych obowiązujących na powierzchni.
Stosowane systemy odniesienia. Metody pomiarów,
obliczeń i analiz dokładności nawiązań osnowy
poziomej w kopalniach podziemnych – wliczeniowa,
giroskopowa, wtyczeniowa, Weisbacha.

W1 Wykład

19.

Metody pomiarów, obliczeń i analiz dokładności
nawiązań osnowy wysokościowej w kopalniach
podziemnych. Nawiązania przez sztolnię, upadową,
szyb pochyły. Nawiązania wysokościowe przez szyby
pionowe z zastosowaniem przymiarów wstęgowych
(taśm szybowych) i dalmierzy elektrooptycznych.

W1 Wykład

20.

Zadania miernictwa górniczego w odkrywkowych
zakładach górniczych przy sporządzaniu dokumentacji
mierniczo-geologicznej. Technologie pomiarowe,
obliczeniowe i kartograficzne dostosowane do zadań
miernictwa górniczego w tych kopalniach.

W1 Wykład

21.
Sterowanie położeniem maszyn górniczych w
kopalniach odkrywkowych. Prace realizacyjne i
inwentaryzacyjne.
Wykorzystanie technologii GPS.

W1 Wykład

22.
Zadania miernictwa górniczego w zakładach
górniczych wydobywających kopaliny metodami
otworowymi.

W1 Wykład

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia:

Wykład tablicowy, Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, Prace kontrolne i przejściowe, Prezentacja multimedialna, Dyskusja,
Projekt
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Rodzaj zajęć Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się

Warun
ki

zalicze
nia

przed
miotu

Wykład Aktywność na zajęciach, Egzamin

Ćwiczenia laboratoryjne Aktywność na zajęciach, Wykonanie projektu, Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium, Projekt, Studium przypadków , Zaangażowanie w pracę zespołu

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu

Zaliczenie wykładów na podstawie testu wiedzy na kolokwium. Zajęcia projektowe zaliczenie na podstawie oddanych
tematów i kolokwium.

Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa wynika z oceny uzyskanej na egzaminie (0.5), ćwiczeniach projektowych (0.25) oraz zajęciach
laboratoryjnych (0.25)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Zaliczenie ustne w terminie do dwóch tygodni

Wymagania wstępne i dodatkowe
Teoretyczna i praktyczna znajomość technologii geodezyjnych omawianych na przedmiotach Geodezja I i Geodezja II.
Opanowanie zagadnień z zakresu rachunku wyrównawczego. Znajomość elementów wiedzy górniczej i geologicznej.
Umiejętnośc posługiwania się technikami grafiki inżynierskiej oraz znajomość technik grafiki komputerowej.
Nieobecności na zajęciach projektowych i laboratoryjnych należy odrobić z inną grupą lub zaliczyć u prowadzącego

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest
obowiązkowa

Wykład: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci
winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez
prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać
zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania
rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Literatura
Obowiązkowa

Pielok J. i inni, Geodezja górnicza, Wydawnictwa AGH, Kraków 20111.
Milewski M., Geodezja górnicza, cz. I i II, Wyd. AGH 1988 i 1991– bibl. cyfrowa AGH2.
Kowalczyk Z., Miernictwo górnicze cz.I i cz. II, Wyd. „Śląsk”3.
Prawo geologiczne i górnicze z rozporządzeniami wykonawczymi – www.wug.gov.pl4.
Reinich R., Siembab J., Sosna A., Mapy górnicze, Wyd. „Śląsk”5.

Badania i publikacje
Publikacje

Dokładność wyznaczenia azymutu giroskopowego przyrządem GYROMAT 2000, w warunkach polskich kopalń1.
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podziemnych — The accuracy of determination of the gyroscopic azimuth by means of the GYROMAT 2000 instrument, in
conditions of Polish underground mines / Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. —
2011 t. 67 nr 12, s. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)
Geodezja górnicza — [Mining surveying] / red.nauk. Jan PIELOK ; aut.: Jan PIELOK, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Wojciech2.
JAŚKOWSKI, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI, Mikołaj SKULICH, Anna SZAFARCZYK, Jacek SZEWCZYK. — Kraków :
Wydawnictwa AGH, 2011. — 418, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie ; KU 0387). — Bibliogr. s. 411–[419]. — ISBN: 978-83-7464-354-2
Kompleksowe wyznaczanie geometrii szybów górniczych za pomocą Modularnego Systemu Pomiarowego —3.
Comprehensive determination of the geometry of mine shafts with the help of Modular Measuring System / Wojciech
JAŚKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 118, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 276). — Bibliogr. s. 117–[119], Streszcz., Summ.. — ISBN:
978-83-7464-601-7
Lasergestützte Messsystem für kontinuierliche Überwachungsmessungen von Schachteinrichtungen und Aufzügen —4.
Laser measuring systems for continuous monitoring measurements in mining shafts and lifts / Henryk Bryś, Wojciech
JAŚKOWSKI // AVN : Allgemeine Vermessungs-Nachrichten ; ISSN 0002-5968. — 2014 [Jg.] 121 [H.] 10, s. 339–346. —
Bibliogr. s. 346
Modular measurement system for mine shaft inventory — Modularny system pomiarowy do inwentaryzacji szybów5.
górniczych / Wojciech JAŚKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2010
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GIK1A_K02 odpowiedzialnego i zgodnego z etyką wykonywania zawodu

GIK1A_K03 wypełniania zobowiązań społecznych i działalności na rzecz społeczeństwa i interesu publicznego

GIK1A_U04
planować i przeprowadzać eksperymenty z wykorzystaniem prostych metod analitycznych i symulacyjnych
oraz formułować i rozwiązywać podstawowe zadania inżynierskie, prawidłowo szacując nakład pracy i koszty
realizacji, a także rozumiejąc ich znaczenie

GIK1A_U05 samodzielnie i zespołowo pracować w terenie i w środowisku przemysłowym

GIK1A_U06
zaprojektować, wykonać i zinterpretować obserwacje geodezyjne, fotogrametryczne i teledetekcyjne związne
z pozyskiwaniem danych przestrzennych, używając właściwych metod, technik i narzędzi, a także
wykorzystać technologie komputerowe i narzędzia informatyczne do analizy, przetwarzania, wizualizacji i
udostępniania danych i informacji przestrzennych

GIK1A_U07 zastosować analizę statystyczną i odopowiednie algorytmy do oceny wyników obserwacji, rozwiązywania
zadań geodezyjnych i prognoz badanych zjawisk przestrzennych

GIK1A_U11
przygotować raport z wykonanych obserwacji i analiz, przygotować podstawową dokumentację zmian
przedmiotowych i podmiotowych obiektów przestrzeni, w szczególności na potrzeby realizacji procesów
inwestycyjnych, administracji państwowej i samorzadowej oraz przemysłu

GIK1A_W01
zagadnienia z matematyki i fizyki oraz kierunków powiązanych z geodezją i kartografią, umożliwiające
zrozumienie, formułowanie i rozwiązywanie podstawowych zadań inżynierskich oraz procesów
technologicznych, szczególnie z zakresu geodezji i kartografii

GIK1A_W04
przestrzenne ukształtowanie środowiska naturalnego i antropogenicznego, zasady jego waloryzacji i
planowania zmian, a także metody, zasady i tryb opisu przestrzeni oraz pozyskiwania, rejestracji,
interpretacji i przetwarzania danych o jej zmianach

GIK1A_W10 wybrane technologie przemysłowe oraz prace geodezyjne wykonywane na potrzeby przemysłu w
szczególnośći w zakresie budownictwa i górnictwa


