
Nazwa 
kwalifikacji: Wykonywanie prac geodezyjnych zwi ązanych z katastrem i gospodark ą nieruchomo ściami

Oznaczenie 
kwalifikacji: B.36

Numer zadania: 01

Kod arkusza: B.36-01-01_SG_zo
Wersja arkusza: zo

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1
Rezultat 1:  Wyniki oblicze ń współrz ędnych prostok ątnych X, Y punktów granicznych 11, 12, 13, 14 z dom iarów ortogonalnych 
zapisane w dzienniku
Zapisane:

R.1.1 w kol. 02 - wartości odciętych odpowiednio: punkt 11: 36,17; punkt 13: 56,90; punkt 12: 72,34; punkt 14: 98,24
R.1.2 w kol. 03 - wartości rzędnych odpowiednio: punkt 11: -11,66; punkt 13: 24,63; punkt 12: -23,32; punkt 14: 12,51
R.1.3 w kol. 04 - suma przyrostów ∆l = 140,90  (niezależnie od precyzji zapisu)
R.1.4 w kol. 05 - suma przyrostów ∆h = 0,00   (niezależnie od precyzji zapisu)
R.1.5 w kol. 10 i 11 - współrzędne punktu 11: X = 136,66 ±0,05, Y = 110,00 ±0,05
R.1.6 w kol. 10 i 11 - współrzędne punktu 13: X = 134,19 ±0,05, Y = 151,72 ±0,05
R.1.7 w kol. 10 i 11 - współrzędne punktu 12: X = 173,32 ±0,05, Y = 120,00 ±0,05
R.1.8 w kol. 10 i 11 - współrzędne punktu 14: X = 175,44 ±0,05, Y = 164,16 ±0,05
R.1.9 w kol. 10 i 11 - współrzędne punktów: 11, 13, 12, 14 zapisane z precyzją do 0,01 m

R.2
Rezultat 2:  Wyniki oblicze ń pól powierzchni działek o numerach: 10/1, 10/2, 10 /3 ze współrz ędnych prostok ątnych zapisane w 
dzienniku
Zapisane:

R.2.1 w kol. 02 dla działki 10/1 - numery punktów, zgodnie z kolejnością punktów na odwodnicy
R.2.2 w kol. 02 dla działki 10/2 - numery punktów, zgodnie z kolejnością punktów na odwodnicy
R.2.3 w kol. 02 dla działki 10/3 - numery punktów, zgodnie z kolejnością punktów na odwodnicy
R.2.4 w kol. 05 dla działek: 10/1, 10/2, 10/3 suma różnic współrzędnych (Yi+1 – Yi-1) jest równa 0 (niezależnie od precyzji zapisu)

R.2.5 w kol. 06 dla działek: 10/1, 10/2, 10/3 suma różnic współrzędnych (Xi+1 – Xi-1) jest równa 0 (niezależnie od precyzji zapisu)

R.2.6 w kol. 09 pole powierzchni działki nr 10/1: 0 ha 17 a 48 m2, lub 1748 m2 ±2 m2

kryterium należy uznać za spełnione pod warunkiem, że w kol. 07 i 08 dla działki 10/1 są zapisane iloczyny

R.2.7 w kol. 09 pole powierzchni działki 10/2: 0 ha 16 a 75 m2, lub 1675 m2 ±2 m2

kryterium należy uznać za spełnione pod warunkiem, że w kol. 07 i 08 dla działki 10/2 są zapisane iloczyny

R.2.8 w kol. 09 pole powierzchni działki 10/3: 0 ha 16 a 51 m2, lub 1651 m2 ±2 m2

kryterium należy uznać za spełnione pod warunkiem, że w kol. 07 i 08 dla działki 10/3 są zapisane iloczyny
R.2.9 w kol. 09 - pola powierzchni działek: 10/1, 10/2, 10/3 zapisane z precyzją do 1 m2

R.3 Rezultat 3:  Pola powierzchni oraz rodzaje i kla sy u żytków gruntowych na działkach o numerach: 10/1, 10/ 2, 10/3
Zapisane:

R.3.1 w kol. 02 dla działki 10/1 - B
R.3.2 w kol. 02 dla działki 10/1 - RIVa
R.3.3 w kol. 02 dla działki 10/2 - RIVa
R.3.4 w kol. 02 dla działki 10/2 - PsIII
R.3.5 w kol. 02 dla działki 10/3 - PsIII
R.3.6 w kol. 03 dla użytku B w działce 10/1 - 0,0697

R.3.7 w kol. 03 dla użytku PsIII w działce 10/2 - 0,1110 ±2 m2  i dla użytku RIVa w działce 10/2  - 0,0565 ±2 m2 

lub suma pól powierzchni użytków w działce 10/2 jest zgodna z obliczoną powierzchnią działki 10/2

R.3.8 w kol. 03 dla użytku PsIII w działce 10/3 - 0,1651 ±2 m2

lub pole powierzchni użytku w działce 10/3 zgodne z obliczoną powierzchnią działki 10/3
R.4 Rezultat 4:  Wykaz zmian danych ewidencyjnych do tycz ących budynku nr 5

Zapisane w pozycji:
R.4.1 Jednostka ewidencyjna:  121809_5 Wadowice-Obszar Wiejski
R.4.2 Obręb ewidencyjny:  121809_5.0006 Jaroszowice  lub 0006 Jaroszowice lub 0006
R.4.3 Numer działki w kol.02: 10, w kol.04: 10/1
R.4.4 Identyfikator budynku w kol.02 i kol. 04:  121809_5.0006.300_BUD 
R.4.5 Rodzaj budynku wg KŚT w kol.02 i kol. 04: 110
R.4.6 Klasa budynku wg PKOB w kol.02 i kol. 04: 1122
R.4.7 Powierzchnia zabudowy w kol.02 i kol. 04: 150   oraz Powierzchnia użytkowa budynku w kol.02 i kol. 04: 135
R.4.8 Data zakończenia budowy w kol.02 i kol. 04: 2010 r.
R.4.9 Liczba kondygnacji nadziemnych w kol.02 i kol. 04:  1  oraz Ilość kondygnacji podziemnych w kol.02 i kol. 04: 0

R.4.10 Materiał ścian w kol.02 i kol. 04: mur  lub 1
R.5 Rezultat 5:  Wykaz zmian danych ewidencyjnych do tycz ących działki nr 10

Zapisane w pozycji STAN DOTYCHCZASOWY:
R.5.1 w kol. 01 - ID działki ewidencyjnej: 121809_5.0006.10 lub numer działki: 10
R.5.2 w kol. 02 - Pole powierzchni działki: 0,5074
R.5.3 w kol. 05 - OZK dla R: IVa oraz dla Ps: III
R.5.4 w kol. 06 odpowiednio dla B - 0,0697, dla RIVa - 0,1616, dla PsIII - 0,2761

Zapisane w pozycji STAN NOWY:
R.5.5 w kol. 07 - numery działek: 10/1, 10/2, 10/3
R.5.6 w kol. 08 - dla działek 10/1, 10/2 , 10/3 - pola zgodne z obliczonymi
R.5.7 w kol. 09 - OFU: dla działki 10/3  - Ps
R.5.8 w kol. 11 - OZK: dla działki 10/3 - III 
R.5.9 w kol.12 - pola powierzchni użytków i klas w działce w hektarach z precyzją zapisu 0,0001 ha

R.5.10 w pozycji Razem: pola zapisane w kol. 02 lub kol. 06 i w kol.08 lub kol.12 są sobie równe
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