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Punktacja ECTS* 3

Opis kursu (cele kształcenia)

Kurs prowadzony jest w języku polskim. Po zakończeniu kursu student posiada wiedzę z zakresu 
matematyki, w stopniu umożliwiającym mu zrozumienie ważniejszych algorytmów, a tym samym 
metod  analitycznych,  stosowanych  w  geoinformacji.  Ponadto  potrafi  przygotować  dane 
przestrzenne  do  dalszej  obróbki,  wykonać  odpowiednie  analizy  oraz  stworzyć  wizualizacje, 
korzystając z adekwatnego oprogramowania. 

Efekty uczenia się 

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie 
programu studiów dla modułu 

specjalnościowego)

W01 Zna najważniejsze pojęcia z zakresu matematyki, 
ściśle powiązane z geoinformacją.

W02 Charakteryzuje dane przestrzenne oraz wskazuje 
ich źródła.

W03 Wskazuje programy pozwalające na 
przeprowadzanie analiz przestrzennych.

W04 Opisuje metody analiz przestrzennych. 

W01

W01, W03

W02

W03, W05
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Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności

(określonych w karcie 
programu studiów dla modułu 

specjalność)

U01 Pobiera, przetwarza i analizuje różne typy danych 
przestrzennych.

U02 Dobiera odpowiedni program do badanego 
problemu.

U3 Wykonuje analizy przestrzenne, interpretuje i ocenia 
uzyskane wyniki oraz przygotowuje ich graficzne 
prezentacje w odpowiednim oprogramowaniu.

U02, U03

U05

U02, U03, U05

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie 
programu studiów dla modułu 

specjalnościowego)

K01 Postępuje zgodnie z zasadami etyki oraz sumiennie 
wykonuje powierzone zadania.

K02 Dba o sprzęt komputerowy, znajdujący 
się w pracowni komputerowej.

K03 Korzysta  ze sprawdzonych internetowych źródeł 
informacji geograficznej oraz przestrzega praw 
autorskich dotyczących oprogramowania i danych.

K04  Jest świadomy konieczności ciągłego 
i samodzielnego uaktualniania oraz poszerzania swojej 
wiedzy.

K05 Wyraża chęć pracy w grupie.

K_KR02

K_KR01

K02

K03

K_KK04

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15 15

zal. zal.

Opis metod prowadzenia zajęć

Kurs  prowadzony  jest  w  formie  wykładów  i  laboratoriów.  Wykłady  odbywają  się  zdalnie,  natomiast 
laboratorium – hybrydowo.
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Podczas wykładów stosowane są techniki multimedialne, a także metody aktywizujące studentów m.in. 
dyskusja. 
W trakcie laboratoriów wykorzystywane są techniki multimedialne oraz metody aktywizujące studentów,  
w tym m.in.: dyskusja, burza mózgów, praca w grupie itp.

Formy sprawdzania efektów uczenia się:
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W01 x x x x
W02 x x x x
W03 x x x x
W04 x x x x
U01 x x x x
U02 x x x x
U03 x x x x
K01 x x x x
K02 x x x
K03 x x x x
K04 x x x x
K05 x x

Kryteria oceny

Zaliczenie wykładu: na podstawie testu zaliczeniowego. 

Zaliczenie laboratorium: na podstawie prac zlecanych przez prowadzącego podczas 
zajęć.

Uwagi

Wykład  –  obowiązkowa  obecność  na  zajęciach,  kontrola  obecności  na  każdych 
zajęciach.  Każdy student może być nieobecny maksymalnie jeden raz bez względu  
na powód.

Laboratorium – obowiązkowa obecność na zajęciach; kontrola obecności na każdych 
zajęciach. Każdy student może być nieobecny maksymalnie jeden raz bez względu na 
powód,  przy  czym  nieobecność  nie  zwalnia  studenta  z  wykonania  
i oddania/przesłania prowadzącemu prac, wykonywanych podczas zajęć na których 
student nie był obecny

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Treści poruszane na wykładach i laboratoriach:

1. Miejsce matematyki w geoinformacji.
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2. Geometria kuli ziemskiej. Przeliczanie współrzędnych sferycznych i płaskich.
3. Podstawowe  zasady  analiz  i  konstrukcji  modeli  przestrzennych.  Prawo  empirycznych 

analiz przestrzennych. Zasada izotropowości oraz anizotropowości.
4. Dane przestrzenne, ich klasyfikacja, właściwości oraz źródła. 
5. Źródła błędów w analizach przestrzennych. 
6. Eksploracyjna  analiza  danych przestrzennych (m.in.:  statystyki  opisowe,  transformacja 

danych) ich ocena oraz graficzna prezentacja.
7. Statystyki  przestrzenne  (m.in.  analiza  wzorców,  rozmieszczenia  geograficznego, 

mapowanie klastra). 
8. Interpolacja  danych  przestrzennych  z  użyciem  metod  deterministycznych  

i stochastycznych. 
9. Elementy geostatystyki.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)

geoinformation
spatial analysis
spatial data
cross-validation
analyzing patterns
mapping clusters
measuring geographic distributions
spatial autocorrelation
interpolation
triangulation
Inverse Distance to a Power (IDW)
Radial Basis Function (RBF)
Minimum Curvature (MC)
geostatistics
Ordinary Kriging (OK)

Wykaz literatury podstawowej

Banachowicz  A.,  2006:  Elementy  geometryczne  elipsoidy  ziemskiej.  Prace  Wydziału 
Nawigacyjnego Akademii Pomorskiej w Gdyni, 18: 17-31.

Longley P.A.,  Goodchild M.F.,  Maguire D.J., Rhind D.W., 2008, GIS: teoria i  praktyka, PWN, 
Warszawa.

Urbański J., 2012: GIS w badaniach przyrodniczych, ebook, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

Runge  J.,  2006:  Metody  badań  w  geografii  społeczno-ekonomicznej:  elementy  metodologii, 
wybrane narzędzia badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 

Namysłowska-Wilczyńska B., 2006: Geostatystyka: teoria i zastosowania. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Suchecki  B  (red.),  2010:  Ekonometria  przestrzenna:  metody  i  modele  analizy  danych 
przestrzennych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Ciepły M., Głowacz A., Piechota A., Pokojski W., Szkurłat E., Wołoszyńska-Wiśniewska E., Wyka 
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E., Zarychta R. 2019:. Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej. Praktyczny poradnik dla 
nauczycieli. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.

Zarychta, R., Zarychta, A., Bzdęga, K. 2020: Progress in the reconstruction of terrain relief before 
extraction of rock materials – the case of Liban quarry, Poland. Remote Sensing, 12(10): 1548.

Strony internetowe:
Internetowy Leksykon Geomatyczny: https://www.ptip.info/lit-info-alfa 
ArcGIS Pro,  Spatial  Statistics:  https://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/spatial-statistics/
an-overview-of-the-spatial-statistics-toolbox.htm 

Wykaz literatury uzupełniającej

Zakrzewski  M.,  2018:  Markowe Wykłady z Matematyki:  geometria.  Oficyna Wydawnicza GiS, 
Wrocław.

Zarychta  R.,  Zarychta  A.,  2013:  Zastosowanie  krigingu  zwyczajnego  do  rekonstrukcji  i 
wizualizacji  reliefu  w  miejscach  odkrywkowej  eksploatacji  piasku.  [w:]  Z.  Kurczyński  (red.) 
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, wydanie specjalne: Monografia „Geodezyjne 
Technologie Pomiarowe”. Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Sekcja Fotogrametrii 
i  Teledetekcji  Komitetu  Geodezji  PAN,  Zarząd  Główny  Stowarzyszenia  Geodetów  Polskich, 
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 133-146.

Łajczak, A., Zarychta, R. 2020: Reconstruction of the morphology and hydrography of the centre 
of Kraków before the mid-13th century. Geographia Polonica, 93(1): 25-50. 

Zarychta,  A., Zarychta,  R. 2018:  Aplication  of  IDW and  RBF  methods  to  develop  models  of 
temperature distribution within a spoil tip located in Wojkowice, Poland. Environmental & Socio-
economic Studies, 6(1): 38-45. 

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5

Ilość godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 12

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

-

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

8

Przygotowanie do egzaminu 20

Ogółem bilans czasu pracy 75

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3
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