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КРИТЕРИИ

за оценяване на

ПРОИЗВОДСТВЕНА  ПРАКТИКА ПО ГЕОДЕЗИЯ XII г  КЛАС

№ ЗАДАЧА БРОЙ ТОЧКИ

1 Работа с топографска карта 60

1.1 Да се интерполират котите на посочените точки А и В 15

1.2 Да се изчисли наклонът в проценти между точки А и В 15

1.3 Да се определи дали има видимост между точки М и N 10

1.4 Да се проектира линия със зададен наклон между точки С и D 20

2 Определяне и деление на площи 60

2.1 Вярно изписани формули (ортогонално) 10

2.2 Верни изчисления на отделните площи (ортогонално) 10

2.3 Вярно изчислена обща площ (ортогонално) 10

2.4 Вярно изписани формули (полярно) 10

2.5 Верни изчисления на отделните площи (полярно) 10

2.6 Вярно изчислена обща площ (полярно) 10

3 Издаване на скици за населени места и скици на сгради 60

3.1 Да се подготви  и изчертае скица  в М1:1000 на имот 30

3.1.1 Вярно изчертани гранични линии на имота 10

3.1.2 Верни изчисления на площта на имота 10

3.1.3
 Вярно изчертани дворищно-регулационни линии и улично- 
регулационна линия  

10

3.2 Да  се подготви  и изчертае скица  в М1:1000 на сграда 30

3.2.1 Вярно изчертани гранични линии на имота и сградата 10

3.2.2 Верни изчисления на  площта на сградата 10

3.2.3
  Вярно изчертани дворищно-регулац улично- регулациониа 
линии на прилежащите улици ионни линии и

10

4 Попълване на кадастрални регистри 60

4.1 Правилно определен вид на имота 10

4.2 Вярна площ на имота и сградата 10

4.3 Трайно предназначение 10

4.4 Начин на трайно ползване 10

4.5 Данни за собственост 10

4.6 Данни за акта 10

5 Запознаване и работа с приложни геодезически програми 60
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5.1
Да се нанесат по координати точките от приложения координатен
регистър 

10

5.2 Да се изчертае ситуацията 10

5.3
Да се определят трасировъчните данни  за сградата и УПИ XXII 
659 в кв.51

20

5.4 Да се оразмери трасировъчният чертеж 10

5.5 Да се оформят надписи и условни знаци 10

6

Основни изисквания за безопасност при полски 
геодезически работи
 Запознаване с работата в геодезическа фирми. Запознаване 
с работата на техническите служби към кметствата

60

6.1 Обобщен тест , който съдържа 10 въпроса, всеки с по 6 точки 60

                   Общо 60 точки
Скала за оценяване:
           от 30-34  точки -   Среден 3
           от 35- 44 точки –  Добър 4
           от 45-54 точки –   Мн.добър 5
           от 55-60 точки –   Отличен 6
                                                                                  Изготвил:

                                                                                              инж.Сия Георгиева




