Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami
Technik geodeta311[10]
Treść zadania
Firma „GEOSTART” wyznaczyła i utrwaliła w terenie punkty od 1 do 8 oraz wykonała
pomiar różnic wysokości na odcinku trasy drogi pomiędzy tymi punktami. Pomiar
odległości wykonano metodą bezpośrednią. Wyniki pomiarów przedstawiono na
szkicu sytuacyjnym (Druk nr 1) oraz w dzienniku niwelacji podłużnej osi drogi (Druk
nr 2). W projekcie początek trasy niwelety - punkt 1’- ma założoną wysokość
85,60 m. Opracuj projekt realizacji niwelety osi drogi, polegający na wyznaczeniu linii
niwelety o pochyleniu i = +1% dla odcinka od punktu 1’ do punktu 8’. Wysokość
= 85,700 m. Dokonaj obliczeń w dziennikach pomiarowych
reperu nawiązania H
Rp99

(Druk nr 2) oraz przedstaw graficznie wyniki pomiarów i obliczeń (Druk nr 1).
Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
2. Założenia do projektu, wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
3. Metody wykonania pomiarów i obliczeń.
4. Wykaz oraz opis sposobów realizacji prac pomiarowych i obliczeniowych
w kolejności ich wykonywania.
5. Wykaz instrumentów, sprzętu geodezyjnego i dokumentacji pomiarowej,
niezbędnych do wykonania zadania.
Dokumentacja z wykonanych prac powinna zawierać:
1. Obliczenia podstawowe i kontrolne:
− wysokości punktów terenowych od 1 do 8 (Druk nr 2, str. 1),
− wysokości punktów projektowanej niwelety od 1’ do 8’ (Druk nr 2, str. 2),
− różnic wysokości pomiędzy punktami projektowanej niwelety od 1’ do 8’,
a punktami terenowymi od 1 do 8.
2. Uzupełnienie szkicu profilu podłużnego projektowanej trasy osi drogi (Druk nr 1)
o następujące dane:
− obliczone rzędne terenu,
− odległości punktów,
− obliczone rzędne niwelety,
− rysunek projektowanej niwelety.
Do wykonania zadania wykorzystaj:
Druk nr 1 - Szkic sytuacyjny położenia punktów oraz szkic profilu podłużnego trasy
osi drogi umieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej
Druk nr 2 - Dziennik niwelacji podłużnej osi drogi umieszczony w Karcie Pracy
Egzaminacyjnej.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut.
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W pracach egzaminacyjnych oceniane były elementy:
I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
II. Założenia (dane) do projektu, wynikające z treści zadania oraz dołączonej
dokumentacji
III. Metody wykonywania pomiarów i obliczeń
IV. Wykaz oraz opis sposobów realizacji prac terenowych i obliczeniowych
V. Wykaz instrumentów, sprzętu geodezyjnego i dokumentacji pomiarowej.
VI. Obliczenia podstawowe i kontrolne.
VII. Uzupełnienie szkicu profilu podłużnego projektowanej trasy drogi
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Ad.I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Zdający poprawnie formułowali tytuł pracy egzaminacyjnej, który był adekwatny do
zawartości projektu.
Poprawny tytuł pracy egzaminacyjnej zawiera praca, której fragment przedstawiony
został poniżej.

Najczęściej popełniane błędy to:
• tytuł pracy zbyt szczegółowy, zawierający założenia do wykonania pracy,
• tytuł pracy zbyt ogólny.
Ad.II. Założenia (dane) do projektu, wynikające z treści zadania oraz dołączonej
dokumentacji
Większość zdających poprawnie formułowała założenia do pracy egzaminacyjnej.
Poniżej zaprezentowano fragmenty dwóch prac z dobrze opracowanymi założeniami.
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Najczęściej popełniane błędy:
• pomijanie w założeniach wyników pomiarów znajdujących się w dziennikach
(formularzach) pomiarowych,
• podawanie nazwy danej bez jej wartości liczbowej.
Ad.III. Metody wykonywania pomiarów i obliczeń
Zdający z reguły poprawnie wymieniali metody wykorzystywane w pracy.
Poniżej zaprezentowano fragmenty dwóch prac z poprawnie podanymi metodami
wykonywania pomiarów i obliczeń.
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Najczęściej popełniane błędy:
• nieprawidłowe nazwy sposobów niwelacji,
• zbyt ogólne nazwy odnoszące się do grupy metod pomiaru, zamiast
stosowania nazwy danej metody.
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Ad.IV. Wykaz oraz opis sposobów realizacji prac terenowych i obliczeniowych
Ten element projektu był dobrze opracowywany w zakresie prac terenowych.
Znacznie gorzej zdający radzili sobie z pracami obliczeniowymi.
Poniżej zaprezentowano fragmenty dwóch prac z dobrze opracowanym czwartym
elementem pracy.
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Najczęściej popełniane błędy to:
• brak opisu pomiarów,
• brak opisu sposobu wykonania obliczeń,
• pomijanie wywiadu terenowego,
• nie wrysowanie niwelety na szkicu profilu podłużnego trasy.
Ad.V. Wykaz instrumentów, sprzętu geodezyjnego i dokumentacji pomiarowej.
Zdający na ogół dobrze dobierali podstawowy sprzęt geodezyjny do wykonania
niwelety osi drogi.
Poniżej zaprezentowano dwa przykłady poprawnie sporządzonych wykazów
instrumentów, sprzętu geodezyjnego i dokumentacji pomiarowej.
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.
Typowe błędy to pomijanie sprzętu dodatkowego i dokumentacji pomiarowej
(szkicownik, formularze, druga łata).
Ad.VI. Obliczenia podstawowe i kontrolne.
Prace egzaminacyjne można podzielić na trzy grupy, w których
• zdający prawidłowo wykonują obliczenia i uzupełniają dzienniki pomiarowe,
• zdający nie wykonują żadnych obliczeń i wpisów,
• obliczenia i wpisy są niepoprawne i nie mają żadnego logicznego
uzasadnienia, wypełnione są wszystkie wymagane pola w dziennikach
pomiarowych.
Dobrym przykładem obliczeń podstawowych i kontrolnych są fragmenty dwóch prac
zaprezentowane poniżej.
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Najczęściej popełniane błędy to nieprawidłowości w obliczeniach.
Ad.VII. Uzupełnienie szkicu profilu podłużnego projektowanej trasy drogi
Zdający, którzy wykonali niezbędne obliczenia do projektu, najczęściej nie mieli
problemów z uzupełnieniem szkicu i zaprojektowaniem niwelety.
Przykład dobrze sporządzonego szkicu profilu podłużnego projektowanej trasy drogi
zamieszczono poniżej.
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W tym elemencie typowe błędy to: nieprawidłowo wpisana liczba kilometrów drogi,
brak wpisanych wysokości punktów terenowych i projektowanych, brak obliczeń
różnicy wysokości punktów terenowych i projektowanych.

Ad.VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Prace zdających były bardzo zróżnicowane tzn. wiele z nich było przejrzystych,
logicznie uporządkowanych, napisanych językiem właściwym dla zawodu
estetycznych i czytelnych. Była też duża grupa prac chaotycznych, niestarannych
i takich, w których zdający nie posługiwali się poprawną terminologią właściwą dla
danego zawodu.
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