


 dokonuje wszelkich pomiarów lądowych,

wyznacza elementy planów 
zagospodarowania przestrzennego,
obiektów budownictwa ogólnego i 
przemysłowego,

 obsługuje budowę dróg i mostów,

 bada pionowość obiektów wieżowych,

wyznacza granice nieruchomości.



 nauczysz się jak posługiwać się sprzętem geodezyjnym, w jaki sposób
wykonuje się pomiar oraz jak powstaje z danych pomiarowych mapa,

 nauczysz się tyczyć trasy, budynki, mosty i inne obiekty inżynierskie, a także
sporządzać dokumentacje geodezyjną z tych prac,

 nauczysz się wyznaczać granice pomiędzy działkami w sytuacji gdy jest spór
graniczny, wykonywać podział nieruchomości, a także obliczać i mierzyć w 
terenie pola powierzchni działek,

 poznasz nowoczesne geodezyjne programy komputerowe, które są
wykorzystywane w firmach geodezyjnych,

 nauczysz się posługiwać słownictwem geodezyjnym w języku angielskim, 
dzięki czemu ułatwi Ci to podjęcie pracy w zawodzie poza granicami Polski,

 będziesz przygotowany do kontynuowania nauki na studiach wyższych,

 w przyszłości znajdziesz zatrudnienie w:

 firmach i przedsiębiorstwach geodezyjnych,

 wydziale geodezji w starostwach powiatowych oraz ośrodkach dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej



Uczniem klasy pierwszej technikum może zostać każdy (chłopcy i 
dziewczęta), kto:

•... chce zostać technikiem geodetą,

•… ma dobry stan zdrowia,

• … nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu,

•… pomyślnie przebrnął przez rekrutację



Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie
Czy masz uzdolnienia i zainteresowania techniczne? 1 0
Czy dostrzegasz i odróżniasz kształty? 1 0
Czy masz dobry wzrok? 1 0
Czy odróżniasz barwy? 1 0
Czy masz zdolności manualne? 1 0
Czy masz wyobraźnię przestrzenną? 1 0
Czy jesteś odporny na warunki atmosferyczne? 1 0
Czy masz umiejętność współpracy z ludźmi? 1 0
Czy jesteś sprawny fizycznie? 1 0
Czy jesteś odporny na zmienne wpływy środowiska pracy? 1 0
Czy lubisz uczyć się matematyki i geografii? (w tych przedmiotach kształcimy na
poziomie rozszerzonym)

1 0

Dodaj wszystkie punkty. Jeśli uzyskałeś:
Od 7 do 11 punktów –Prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich 
wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą
zawodowym.
Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody 
lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Zbierz więcej informacji 
na temat zawodu i ponownie je przeanalizuj. Warto przemyśleć decyzję i skonsultować się z
doradcą zawodowym.

Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom,
bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które

ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą
zawodowym.



zaburzenia równowagi,

 inwalidztwo rąk i nóg,

płaskostopie,

choroby reumatoidalne;

wady serca,

przewlekłe schorzenia układu
krążenia i układu sercowo- 
naczyniowego



W trakcie nauki uczeń uzyska kwalifikacje:

 BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i 
realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów.

BUD.19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i
gospodarką nieruchomościami.

Wszystkie egzaminy zawodowe 
przeprowadza Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna w Poznaniu na terenie
szkoły.

Pomyślne zdanie egzaminów z wymienionych 
kwalifikacji automatycznie daje tytuł technika
geodety.

Uczniowie odbywają praktyki w firmach i 
przedsiębiorstwach w wymiarze 280 godzin.


