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Przedmiot: DOKUMENTACJA KATASTRALNA  

Klasa: IV 

Specjalność: TECHNIK GEODETA  – PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 
 

POZIOM 

WYMAGAŃ 
WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI – uczeń → 

DOPUSZCZAJĄCY 

 potrafi rozpoznać mapy klasyfikacyjne,  zinterpretować, uzupełnić i omówić ich treść, 

 potrafi zbadać księgi wieczyste w celu wykorzystania informacji do prac geodezyjnych, 

 potrafi sporządzić wyrys i wypis z ewidencji (katastru), 

 potrafi redagować decyzję administracyjną o wprowadzeniu zmian do operatu ewidencyjnego, 

 potrafi przygotować dokumentację ewidencyjną techniczną i prawną niezbędną do ustalenia granic i podziału nieruchomości, 

 potrafi opracować protokół graniczny i akt ugody. 

DOSTATECZNY 

 wymagania dla oceny dopuszczającej oraz dodatkowo:  

 potrafi zinterpretować i uzupełnić informacje na mapie glebowo-rolniczej, dobrać rośliny uprawne, 

 potrafi wykonać wypis z księgi wieczystej, 

 potrafi przygotować zestawienia i wykazy zbiorcze dla  gminy i obrębu, 

 potrafi dokonać zmiany w treści mapy ewidencyjnej, 

 potrafi zastosować dokumentację ewidencyjną techniczną i prawną na potrzeby wywłaszczenia, podziału i scalenia nieruchomości, sca-
lenia gruntów, 

 potrafi sporządzić wstępny i właściwy projekt podziału działki o zadanej powierzchni. 

 
 

DOBRY 

 wymagania dla oceny dostatecznej oraz dodatkowo:  

 potrafi wykreślić i opracować mapę ewidencyjną, 

 potrafi opracować  dokumenty wyjściowe do założenia części opisowej operatu ewidencyjnego, 

 potrafi wykonać raporty tematyczne na podstawie dokumentacji ewidencyjnej, 

 potrafi wprowadzić zmiany w dokumentacji opisowej operatu ewidencyjnego, 

 potrafi przygotować dokumentację ewidencyjną techniczną i prawną niezbędną dla celów obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i 
jednostek samorządu terytorialnego, 

 potrafi przygotować wstępny i właściwy projekt scalenia i podziału nieruchomości na działki o jednakowych powierzchniach. 

BARDZO DOBRY 

 wymagania dla oceny dobrej oraz dodatkowo:  

 potrafi obliczyć na podstawie mapy dane niezbędne do założenia operatu ewidencyjnego, 

 potrafi założyć operat ewidencyjny na podstawie przygotowanych materiałów, 

 potrafi sporządzać wykaz synchronizacyjny i wykaz zmian danych ewidencyjnych, 

 potrafi wybrać dokumentację ewidencyjną techniczną i prawną niezbędną do celów projektowych na potrzeby zagospodarowania prze-
strzennego, 

 potrafi przygotować dokumentację ewidencyjną techniczną i prawną niezbędną dla celów obrotu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 
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