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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu I-GiK2-201 

Nazwa przedmiotu Geostatystyka 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Geostatistics 

Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Geodezja i Kartografia 

Poziom kształcenia II stopień 

Profil studiów Praktyczny 

Forma i tryb prowadzenia studiów Studia stacjonarne 

Zakres Wszystkie specjalności 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami 

Koordynator przedmiotu prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk 

Zatwierdził Dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk, Dziekan WIŚGiE 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot kierunkowy 

Status przedmiotu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr II 

Wymagania wstępne - 

Egzamin (TAK/NIE) nie 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

15 15    

 



 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna zasady oraz pojęcia z zakresu statystyki i 
geostatystyki, ma wiedzę z zakresu interpretacji obliczeń 
statystycznych 

GiK2_W14 

W02 
Ma wiedzę z zakresu zaawansowanych metod 
opracowania obserwacji, w tym modeli statystycznych i 
geostatystycznych  

GiK2_W14 

W03 

Ma wiedzę na temat statystyki przestrzennej, zna 
metody analiz przestrzennych, zna typy zmienności 
parametrów i potrafi je określić na podstawie analiz 
geostatystycznych 

GiK2_W14 

W04 

Zna metody geostatystyczne określania zmienności, w 
tym metodę analizy trendu i metodę semiwariogramów, 
potrafi interpretować rezultaty otrzymane za pomocą 
tych metod. Zna zasady krigingu i jego zastosowania 

GiK2_W14 

W05 

Zna zasady zastosowania metod geostatystycznych i 
statystycznych do opracowania rezultatów pomiaru 
deformacji i potrafi określić źródła zmienności losowej i 
nielosowej; potrafi testować istotność hipotez 
badawczych 

GiK2_W10 
GiK2_W14 

Umiejętności 

U01 
Potrafi wykonać obliczenia podstawowych parametrów 
statystycznych dla zbioru danych obserwacyjnych 

GiK2_U08 
GiK2_U12 

U02 

Potrafi zweryfikować słuszność postawionej hipotezy 
badawczej za pomocą narzędzi statystycznych, dokonać 
interpretacji rezultatów testów statystycznych i 
geostatystycznych, planować na tej podstawie procedury 
pomiarowe 

GiK2_U31 

U03 

Potrafi wykonać obliczenia służące konstrukcji 
semiowariogramów zmienności parametrów, a także 
dokonać interpretacji rezultatów badania 
geostatystycznego 

GiK2_U08 
GiK2_U12 

U04 
Potrafi zastosować procedurę krigingu w obliczeniach 
oraz w opracowaniu map tematycznych 

GiK2_U08 
GiK2_U12 

U05 
Potrafi określić korelację i model regresji dla 
obserwowanych parametrów 

GiK2_U08 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżynierskiej 

GiK2_K01 

K02 
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego 
dokształcania 

GiK2_K04 

K03 
Ma świadomość konieczności samodoskonalenia się, 
wykazywania kreatywności i przedsiębiorczości 

GiK2_K03 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   x    

W02   x    

W03   x    

W04   x    

W05   x    

U01     x  

U02     x  

U03     x  

U04     x  

U05     x  

K01      x 

K02      x 

K03      x 

 
 
 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1. Podstawy statystyki i geostatystyki, Parametry statystyczne.  

2. Typy zmienności parametrów obserwacyjnych. Rozkłady parametrów. Izotropia, 
anizotropia. 

3. Testy statystyczne. Badanie istotności hipotez.  

4. Korelacja i modele regresji. Zastosowania.  

5. Metody badania zmienności parametrów. Podstawy geostatystyki. 

6. Badanie trendu. Semiwariogramy, ich typy i metody sporządzania. 

7. Zastosowania semiwariogramów do opracowania wyników obserwacji 
geodezyjnych (w tym wskaźników deformacji). 

8. Kriging i jego zastosowania w geodezji. 

ćwiczenia 

1. Wyznaczanie parametrów statystycznych dla zbioru danych. 

2. Konstrukcja histogramów. Rozkłady parametrów. 

3. Testy statystyczne – porównania wartości średnich i wariancji. 

4. Korelacja i modele regresji – wykonanie obliczeń dla korelacji liniowej. 

5. Obliczanie semiwariogramów i określanie ich rodzaju. Interpretacja 
semiwariogramu.  

6. Kriging – obliczanie parametrów, zastosowanie krigingu. 

7. Interpolacja za pomocą krigingu. 



 

 

 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z kolokwium 

pisemnego 

ćwiczenia zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego 

sprawozdania tematycznego 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

L
p. 

Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jedno
stka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S h 

15  15   

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2  2   
h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

34 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

1,36 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 14 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

0,64 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o 
charakterze praktycznym 

23 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

0,92 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2,00  
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