
SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

Informacje ogólne 

Temat Pomiar odległości pionowych metodą niwelacji  trygonometrycznej 

Adresat zajęd Uczniowie pierwszej klasy w zawodzie technik geodeta w Zespole Szkół 
Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku 

Czas realizacji zajęd 45 min, Sala nr 14 

Cel główny (ogólny) zajęd Zapoznanie z wykorzystaniem trygonometrii w pomiarach geodezyjnych  

Cele operacyjne Wiadomości UCZEO:  
-analizuje zależności w trójkącie prostokątnym; 
-stosuje zasady pomiaru tachimetrem; 
-stosuje zasady pomiaru wysokości punktów metodą niwelacji 
trygonometrycznej. 

Umiejętności UCZEO: 
B.34.1(3)3. dobiera metody i techniki pomiarowe do wykonania 
zadania;  
B.34.1(3)4. dobiera narzędzia pomiarowe do wykonania zadania i 
wymaganej dokładności; 
B.34.1(6)3. wykonuje pomiar wysokości punktów; 
B.34.2(3)2. oblicza wysokości punktów pomierzonych metodą 
niwelacji trygonometrycznej; 
B.34.1(10)2. sporządza szkice polowe z pomiaru sytuacyjnego i 
wysokościowego; 
B.34.1(10)4. oblicza dzienniki z pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych; 
PKZ(B.l.)(5)5. centruje i poziomuje instrumenty pomiarowe; 
PKZ(B.l.)(6)4. stosuje funkcje trygonometryczne do obliczeo 
geodezyjnych. 

Umiejętności z 
zakresu KPS 
lub OMZ 

UCZEO: 
OMZ (1)planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych 
zadao; 
OMZ (2) dobiera osoby do przydzielonych zadao; 
OMZ(4)ocenia jakośd wykonania przydzielonych zadao; 
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami; 
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
KPS(10) współpracuje w zespole; 

Postawy - aktywnie uczestniczy w zajęciach 
-rzetelnie wykonuje przydzielone mu zadania 

Metody/techniki pracy Zajęcia praktyczne - praca z tachimetrem elektronicznym 

Formy pracy Praca grupowa (podział klasy na 6 grup - od 4 do 5 osób w zespole, dobrowolny 
sposób dobierania uczniów do danej grupy). 

Środki dydaktyczne Tachimetr elektroniczny, lustro, statyw, stojak, ruletka, szkicownik, druki 
pomiarowe (dziennik pomiaru długości, dziennik pomiaru kątów pionowych), 
rysunek poglądowy. 

Przebieg lekcji 

Faza wstępna Wprowadzenie 
do tematu 

-przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności; 
-krótkie przypomnienie wiadomości o zasadach wykonywania 
niwelacji trygonometrycznej;   
-nauczyciel wyjaśnia uczniom jak za pomocą niwelacji 
trygonometrycznej można określid różnicę wysokości między 
punktami (rysunek poglądowy); 
-wzbudzenie w uczniach zainteresowania poprzez postawienie 
przed nimi problemu do rozwiązania "W jaki sposób można 
określid wysokośd tablicy mając do dyspozycji środki określone 
przez nauczyciela"; 
-sprawy organizacyjne - podział klasy na grupy, rozdanie 



tachimetrów, statywów, ruletek, szkicowników i dzienników. 

Postawienie 
problemu 
badawczego 

Jaką wysokośd ma tablica? 

Faza realizacyjna 
 

Pozyskiwanie 
danych 

Dane pozyskane w wyniku pomiaru tachimetrem elektronicznym. 
Uczniowie dobierają się w grupy i dokonują wyboru kierownika 
grupy. Kierownik planuje pracę zespołu w celu wykonania 
zadania oraz przydziela uczniów do wykonania poszczególnych 
zadao: 
- pomiarowy poziomuje i centruje tachimetr na stanowisku 
wskazanym przez nauczyciela; 
- obserwator wykonuje pomiar odległości i dwóch kątów 
pionowych  za pomocą tachimetru elektronicznego; 
- sekretarz zapisuje wyniki pomiarów w dzienniku pomiaru 
długości oraz w dzienniku pomiaru kątów pionowych; 
- kierownik grupy kieruje wykonaniem przydzielonych zadao oraz 
w przypadku czteroosobowych zespołów sporządza szkic polowy. 

Przetwarzanie 
i analiza 
danych 

Wszyscy uczniowie w danej grupie wspólnie obliczają dzienniki 
pomiaru kątów pionowych oraz odległości. 
Na podstawie pomierzonych wielkości każdy uczeo  
indywidualnie oblicza wysokośd tablicy, przy czym możliwa jest 
komunikacja pomiędzy uczniami tej samej grupy.  
Następnie uczniowie tej samej grupy porównują policzone przez 
siebie wyniki i oceniają poprawnośd ich wykonania. Wszyscy 
uczniowie w danej grupie powinni uzyskad ten sam wynik. 

Prezentacja 
danych 

Kierownik grupy zapisuje uzyskane  z obliczeo wyniki na tablicy. 

Rozwiązanie 
problemu 
badawczego 

Na podstawie wielkości zapisanych na tablicy uczniowie wspólnie 
z nauczycielem określają najbardziej prawdopodobną wysokośd 
tablicy (wyniki otrzymane przez uczniów muszą mieścid się w 
granicach dopuszczalnych błędów pomiarowych). 

Faza podsumowująca Prezentacja wyników i wniosków poszczególnych grup. 

Praca domowa Utrwalenie nowej wiedzy poprzez obliczenie przykładowego zadania polegającego 
na obliczeniu różnicy wysokości między dwoma punktami mając wyniki pomiarów 
kątów pionowych i odległośd.  
Przykładowe zadanie: 
"W celu obliczenia wysokości słupa telekomunikacyjnego geodeta ustawił teodolit 
na stanowisku położonym w odległości 70,00 m od słupa i pomierzył dwa kąty 
pionowe zenitalne. Kąt do wierzchołka słupa wynosi 77,1630g a do podstawy słupa 
wynosi  98,0150g. Oblicz wysokośd słupa" 

Ewaluacja Pozyskanie informacji o efektach i atrakcyjności zajęd – nauczyciel zwraca się do 
uczniów z pytaniem, czy wszystko na zajęciach było zrozumiałe, co wydało im się 
najbardziej atrakcyjne i co sprawiło im największą trudnośd. Nauczyciel prowadzi 
bieżącą obserwacje postępów i osiągnięd uczniów i po konsultacji z grupą ocenia 
uczniów najbardziej aktywnych na lekcji. 

 

Załączniki: 

1. Rysunek poglądowy 

2. Dziennik pomiaru kątów pionowych 

3. Dziennik pomiaru długości  


