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Geodezyjna obsługa kopalń odkrywkowych
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.Ii20K.4e84cdd3bcdf70c42dfa57c4f678ce21.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Do wyboru

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Koordynator
przedmiotu

Anna Szafarczyk

Prowadzący zajęcia Anna Szafarczyk, Tomasz Lipecki

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 45

Liczba
punktów ECTS
5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zakres obsługi geodezyjnej kopalń odkrywkowych,
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne oraz
zakres sporządzanej dokumentacji mierniczej

GIK1A_W01 Egzamin
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystać nowoczesne techniki i technologie
pomiarowe do obsługi geodezyjnej kopalń
odkrywkowych

GIK1A_U06 Wykonanie projektu

U2 sporządzić dokumentację miejsca wypadku GIK1A_U02, GIK1A_U12 Wykonanie projektu

U3
opracować wyniki inwentaryzacji wyrobiska kopalni
oraz bieżących prac realizowanych na potrzeby
zakładu górniczego.

GIK1A_U02, GIK1A_U04,
GIK1A_U05 Wykonanie projektu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 kierowania i pracy w zespole. Tworzenia koncepcji
rozwiązania zadania. GIK1A_K02, GIK1A_K04 Wykonanie projektu

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Uczestnicy kursu zdobywają podstawową wiedzę z zakresu projektowania i  obsługi geodezyjnej odkrywkowego zakładu
górniczego w oparciu o program uzgodniony z działami mierniczymi kopalń.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe 45

Przygotowanie do zajęć 20

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2

Dodatkowe godziny kontaktowe 5

Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej,
sprawozdania 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
127

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Specyfika kopalń odkrywkowych.: Surowce
wydobywane w kopalniach odkrywkowych. Podział
kopalin. Zagrożenia naturalne w górnictwie
odkrywkowym. Elementy wyrobiska górniczego, ruch
zakładu górniczego. Model górniczo-technologiczny
odkrywki.

W1 Wykład

2. Czytanie treści map górniczych.: Znaki umowne
stosowane na mapach górniczych. W1, U1, U2, U3, K1 Ćwiczenia projektowe

3.

Projektowanie kopalń odkrywkowych.: Kategorie
rozpoznania złóż. Kryterium bilansowości złoża.
Rodzaje koncesji na wydobywanie. Rodzaje kopalń
odkrywkowych. Rodzaje zboczy w kopalni
odkrywkowej.
Określenie warunków zalegania złoża. Projekt
zagospodarowania złoża. Prace geodezyjne związane z
rozpoczęciem eksploatacji nowego złoża. Szacowanie
zasobów, planowanie wydobycia, optymalizacja
wydobycia.

W1 Wykład

4.
Podstawy geometryzacji złóż.: Określanie kąta
generalnego nachylenia zbocza (zadania
obliczeniowe). Określanie objętości nadkładu i złoża.

W1, U1, U2, U3, K1 Ćwiczenia projektowe

5.

Podstawowe akty prawne dotyczące eksloatacji
odkrywkowej.: Podstawy prawne geodezyjnej obsługi
kopalń odkrywkowych. Plan ruchu zakładu górniczego.
Ocena oddziaływania na środowisko. Opłaty
eksploatacyjne.

W1 Wykład

6. Projektowanie osnowy kopalni odkrywkowej. W1, U1, U2, U3, K1 Ćwiczenia projektowe

7.
Pomiary osnów.: Technologie wykorzystywane w
pomiarach osnów odkrywkowych zakładów
górniczych: GNSS, sieć kątowo-liniowa.

W1 Wykład

8.
Dokumentacja miejsca wypadku.: Wykonanie
pomiarów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji.
Opracowanie wyników pomiarów i realizacja tematu
domowego.

W1, U1, U2, U3, K1 Ćwiczenia projektowe

9.

Inwentaryzacja wyrobiska i zwałowiska zewnętrznego
kopalni.: Zajęcia terenowe – inwentaryzacja wyrobiska
kopalni odkrywkowej dla celów odbiorów, opracowanie
wyników pomiarów, kartowanie mapy, obliczanie
objętości. Realizacja tematu domowego.

W1, U1, U2, U3, K1 Ćwiczenia projektowe

10.

Dokumentacja mierniczo-geologiczna i sposoby jej
zabezpieczania.: Rodzaje dokumentacji mierniczo-
geologicznej. Prowadzenie, zabezpieczenie
dokumentacji pomiarowej, obliczeniowej i
kartograficznej np. podpis cyfrowy.

W1 Wykład

11.

Roboty geodezyjne na rzecz bieżącej pracy zakładu
górniczego.: Geodezyjna obsługa budowy i
przebudowy układów przenośników taśmowych
(opracowanie danych do tyczenia na podstawie
projektów taśmociągów, tyczenie osi z bieżącym
podawaniem odchyleń od projektowanej osi,
wysokości i odległości od początku przenośnika).

W1, U1, U2, U3, K1 Ćwiczenia projektowe

12. Dokumentacja miejsca wypadku. W1 Wykład
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13.

Prace geodezyjne związane z likwidacją kopalni
odkrywkowej.: Zagadnienia geodezyjne (sposób
postępowania, niezbędne prace geodezyjne) związane
z procesem likwidacji kopalni i rekultywacją. Fundusz
likwidacji zakładu górniczego.

W1 Wykład

14.

Metody pomiarowe stosowane w obsłudze kopalń
odkrywkowych.: Metody pomiarowe stosowane do
okresowej aktualizacji map górniczych. Metody
pomiarowe i stosowane oprogramowanie do
określania objętości pryzm. Fotogrametryczna
inwentaryzacja stanu robót górniczych w
odkrywkowych zakładach górniczych (fotogrametria
lotnicza i naziemna). Geodezja w robotach
strzałowych-pomiar głębokości i kąta otworu.

W1 Wykład

15. Prace pomiarowe charakterystyczne przy
wydobywaniu kopaliny spod lustra wody. W1 Wykład

16. Pomiary deformacji terenu górniczego: osuwiska,
wstrząsy. W1 Wykład

17.

Pomiary specjalistyczne w kopalniach odkrywkowych.:
Geodezyjna obsługa budowy i przebudowy układów
przenośników taśmowych
(opracowanie danych do tyczenia na podstawie
projektów taśmociągów,
tyczenie osi z bieżącym podawaniem odchyleń od
projektowanej osi,
wysokości i odległości od początku przenośnika).
Tyczenie znaczników do regulacji bębnów na stacjach
napędowych i
zwrotnych – z uwzględnieniem pochylenia
poprzecznego i podłużnego
konstrukcji stacji.

W1 Wykład

18. Specyfika prac pomiarowych w kopalniach kruszywa. W1 Wykład

19. Specyfika pracy Działu Mierniczego kopalni węgla
brunatnego. W1 Wykład

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia:

Wykład tablicowy, Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, Prace kontrolne i przejściowe, Prezentacja multimedialna, Dyskusja,
Projekt, Praca grupowa, Design thinking, Project based learning, Wzajemne ocenianie (peer assessment)

Rodzaj zajęć Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się Warunki zaliczenia przedmiotu

Wykład Egzamin

Ćwiczenia projektowe Wykonanie projektu, Egzamin

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

Zaliczenie ćwiczeń projektowych następuje na podstawie tematów domowych oddawanych w czasie zajęć oraz kartkówki
pisanej w czasie zajęć.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych w pierwszym terminie jest zaliczenie na ocenę pozytywna wszystkich tematów
oraz kartkówki na ostatnich zajęciach w semestrze.
Zaliczenie poprawkowe następuje w przypadku uzyskania zaliczenia tematu lub kartkówki w czasie sesji egzaminacyjnej.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń projektowych.
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Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu (waga 0,5) oraz ocen z ćwiczeń (waga 0,5).
Uwzględniane będą średnie arytmetyczne ocen z wszystkich terminów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Student samodzielnie nadrabia zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach. W przypadku nieobecności studenta na
zajęciach, na których odbywała się kartkówka, zaliczenie kartkówki następuje z własnej inicjatywy studenta w czasie
konsultacji w terminie do dwóch tygodni od nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zakres materiału przedstawianego na przedmiotach “Geodezja I”, “Geodezja II”, “Geodezja Inżynieryjna I”.

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

Wykład: Obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem studiów Ćwiczenia projektowe: Obecność na ćwiczeniach
projektowych zgodnie z Regulaminem studiów

Literatura
Obowiązkowa

Pielok J. i inni, Geodezja górnicza, Wydawnictwa AGH, Kraków 20111.
Prawo geologiczne i górnicze z rozporządzeniami wykonawczymi – www.wug.gov.pl2.
Reinich R., Siembab J., Sosna A., Mapy górnicze, Wyd. „Śląsk”3.

Badania i publikacje
Publikacje

2. Analiza możliwości zastosowania naziemnej interferometrii radarowej do wykrywania deformacji skarp — [Analysis of1.
the possibility of using ground radar interferometry to slope deformation detection] / Anna SZAFARCZYK // W: Szkoła
Górnictwa Odkrywkowego 2012 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–28 marca 2012 : materiały konferencyjne /
Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Wersja
do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : KGO. WGiG. AGH, 2012. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod.: Praktyczna
strona wiedzy. — Slajdy [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po
wybraniu opcji: dzień1)
3. Application of modern measurement technologies in the displacement determination / Anna SZAFARCZYK // W:2.
ESASGD 2016 : international conferences on Earth sciences and sustainable geo-resources development : Hanoi,
November 12–15, 2016 : program book / Hanoi University of Minning and Geology. — [Hanoi] : Transport Publishing
House, 2016 + CD. — e-ISBN: 978-604-76-1171-3. — S. 413. — Pełny tekst na dołączonym CD. — S. 282–291. — Bibliogr.
s. 291, Abstr.
4. Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej —3.
[Study of the kinematics of surface mass movements using ground-based radar interferometry] / pod red. nauk. Anny
SZAFARCZYK i Stanisława RYBICKIEGO ; Anna SZAFARCZYK, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, Grzegorz LENDA,
Robert KACZMARCZYK, Marcin LIGAS, Piotr KROKOSZYŃSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Rafał
Szymanowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 126, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-
Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0522). — Bibliogr. s. 125–127. — ISBN: 978-83-7464-648-2
5. Case study of the tensor analysis of ground deformations evaluated from geodetic measurements in a landslide area /4.
Anna SZAFARCZYK, Rafał GAWAŁKIEWICZ // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta
Montana Ser. A and Ser. B. — 2016 vol. 13 no. 2, s. 213–222. — Bibliogr. s. 221–222, Abstr.. — Publikacja dostępna online
od: 2016-02-17
6. Geodezja górnicza — [Mining surveying] / red.nauk. Jan PIELOK ; aut.: Jan PIELOK, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Wojciech5.
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
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7. Geodezyjne metody badania osuwisk : [monografia] — [Surveying methods of landslides studies] / Jadwiga6.
MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Anna SZAFARCZYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 120 s., 4 k. złoż.. —
(Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0619). — Bibliogr. s.
116–120. — ISBN: 978-83-7464-778-6
9. Możliwości zastosowania naziemnej interferometrii radarowej w górnictwie — [Applications of ground radar7.
interferometry in mining] / Anna SZAFARCZYK // W: Geomatyka górnicza : praktyczne zastosowania : monografia : praca
zbiorowa / pod red. Artura Dyczko i Artura Krawczyka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej
Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza, Komisja Geomatyki Górniczej Polskiego
Towarzystwa Informacji Przestrzennej. — Kraków : Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica,
2013. — ISBN: 978-83-62079-98-8. — S. 67–80. — Bibliogr. s. 80
10. An attempt to apply tensor calculus to evaluate the deformation condition of vertical upper embankment zones for8.
a landfill located in a mining area, based on satellite measurement results / Anna SZAFARCZYK, Małgorzata ULMANIEC,
Władysław BOROWIEC // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2007 no. 1 s. 317–326. — Bibliogr. s. 326, Res. — ISBN
978-83-85287-81-0. — Proceedings of the 8th scientific-technical conference “Current problems of engineering
surveying” : Warsaw–Białobrzegi, Poland 30–31 March 2007 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej
i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2007
11. Applications of strain gauge measurement methods to determining the subsidence of mine areas on the basis of9.
geodetic surveying / Jan PIELOK, Anna SZAFARCZYK // W: 7. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen
und Geodäsie : 11. und 12. Mai 2006 Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka, R. Wittenburg ; Technische Universität
Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2006. —
(Schriftenreihe / Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ;
H. 2006-1). — S. 184–192. — Bibliogr. s. 192, Abstr., Zsfassung
12. Geodetic measurements of surface deformations with the use of tensometry methods / Jan PIELOK, Anna10.
SZAFARCZYK // Das Markscheidewesen ; ISSN 0174-1357. — 2004 Jg. 111 nr. 3 s. 98–103. — Bibliogr. s. 103
14. Osuwiska – wyznaczenie czasokresów prowadzenia obserwacji geodezyjnych przemieszczających się mas ziemnych11.
— Landslides – periods determination of surface mass dislocations geodetic surveys / Anna SZAFARCZYK, Edyta PUNIACH
// Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk.
Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2011 nr 4, s. 141–150. — Bibliogr. s.
149–150, Streszcz., Summ.
15. Rozproszenie losowe odkształceń poziomych wyznaczanych w sieciach pomiarowych — Random dispersion of12.
horizontal area deformations appointed in network measurements / Anna SZAFARCZYK, Ewelina Wilk // Infrastruktura
i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2011 nr 4, s. 151–161. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Summ.
16. The accuracy of strain tensor determined in the landslide areas — Dokładność określania składowych tensora13.
odkształcenia wyznaczanego na terenach osuwiskowych / Anna SZAFARCZYK // Geoinformatica Polonica ; ISSN
1642-2511. — 2016 vol. 15, s. 37–46. — Bibliogr. s. 45–46, Abstr., Streszcz.
17. The application of GPS technology in the inventory of repositories and waste heaps / Rafał GAWAŁKIEWICZ, Anna14.
SZAFARCZYK // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering
surveying within the period 2009–2011, s. 131–139. — Bibliogr. s. 139, Summ.. — ISBN: 978-83-85287-89-6
18. The concept of an integrated monitoring system for surface mass dislocations using terrestrial radar interferometry15.
— Koncepcja zintegrowanego systemu monitoringu powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej
interferometrii radarowej / Anna SZAFARCZYK, Anita KWARTNIK-PRUC // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN
1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1/1, s. 137–143. — Bibliogr. s. 143,
Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01-1/Geomatics_2010_1_1_11.pdf
19. Wyznaczanie odkształceń poziomych terenu górniczego przy zastosowaniu rozet geodezyjnych [Dokument16.
elektroniczny] — [Determination of horizontal deformations of the mining area using geodetic rosettes] / Anna
SZAFARCZYK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 1 dysk optyczny. — 144
s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0498) ; (Rozprawy Doktorskie.
Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 138–143.
— e-ISBN: 978-83-7464-573-7.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GIK1A_K02 odpowiedzialnego i zgodnego z etyką wykonywania zawodu

GIK1A_K04 myślenia kategoriami przedsiębiorczości i marketingu

GIK1A_U02
porozumiewać się przy użyciu różnych technik właściwych do realizacji zadań inżynierskich w geodezji i
kartografii oraz przekazywać posiadaną wiedzę innym środowiskom zawodowym, w tym przygotować
pisemnie i zaprezentować ustnie w języku polskim i obcym opracowanie podstawowych zagadnień z zakresu
geodezji i kartografii

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_U12
przygotować proste opracowanie naukowe w języku polskim i krótką informację naukową w języku obcym,
przedstawiające wyniki własnych badań naukowych oraz przygotować i przedstawić prezenetację zagadnień
z zakresu geodezji i kartografii oraz wybranych zagadnień specjalistycznych

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


