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WYKŁAD 
 

Wymagania wstępne:  
Wymagane zaliczenie wykładu z przedmiotu Grafika inżynierska. 
 

Cele kształcenia:  

Celem przedmiotu jest uzyskanie umiejętności tworzenia rysunku technicznego przy pomocy 

systemu CAD. 

 

Metody dydaktyczne:  

Przekaz werbalny ilustrowany przykładami realizowanymi w systemie CAD. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  
Podstawą zaliczenia jest kolokwium, polegające na odpowiedzi na pytania związane 

z organizacją i działaniem systemu CAD. Część pytań to pytania testowe. 
 

Treści programowe: 

1. Komputerowe wspomaganie projektowania na tle komputerowych systemów 

wspomagania funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego. 

2. Grafika 2D, 2 1/2D, 3D (modele drutowe, powierzchniowe, bryłowe). 

3. Systemy CAD – grafika płaska – narzędzia, funkcje. 

4. Różne systemy modelowania bryłowego (entycje geometryczne, operacje). 

5. Tworzenie dokumentacji płaskiej w wybranym systemie CAD. 

6. Przykłady wykorzystania modelowania przestrzennego (analiza kolizji, moduły 

symulacji ruchu, metoda elementów skończonych). 
 

Literatura podstawowa:  

1. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa 2006. 

2. Winkler T, Komputerowy zapis konstrukcji, WNT, Warszawa 2000. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Makowski K., Suseł M., Grafika Inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD, 

Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005. 

 



Efekty kształcenia: 
Uzyskana wiedza ma umożliwiać tworzenia rysunków technicznych prostych elementów 

w systemie CAD. 

 

Język wykładowy: polski 

 

LABORATORIUM 
 

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Zajęcia mają na celu zdobycie umiejętności tworzenia płaskiej dokumentacji technicznej 

w wybranym systemie 2D. 

 

Metody dydaktyczne:  

Nauka obsługi systemu na zasadzie tworzenia rysunków części o rosnącym stopniu 

złożoności. Kolejne zadania wymagają opanowania nowych funkcji systemu. 
 

Zasady i kryteria zaliczenia:  
Podstawą zaliczenia są oceny z trzech kolokwiów – z rysunku części, tworzenia zespołów 

i tworzenia płaskiej dokumentacji rysunkowej w wybranym systemie CAD. 
 

Treści programowe: 

1. Interfejs systemu – menu, paski narzędzi, pasek stanu, narzędzia oglądania rysunku 

i zasady wyboru obiektów, usuwanie obiektów. 

2. Układy współrzędnych – kartezjański, biegunowy, walcowy (globalny, lokalny). 

3. Rysowanie precyzyjne - punkty charakterystyczne. 

4. Operacje rysowania. 

5. Operacje modyfikacji obiektów. 

6. Wypełnianie obszarów kolorem i wzorem. 

7. Warstwy (wzorce linii, kolory), właściwości obiektów. 

8. Wymiarowanie. 

9. Bloki proste, bloki z atrybutami. 

10. Rysunek płaski elementu. 

11. Rysunek płaski złożenia. 

12. Listy części i organizacja dokumentacji. 
 

Literatura podstawowa:  

1. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa 2006. 

2. Dokumentacja systemu CAD. 
 

Literatura uzupełniająca:  

1. Internet – strony systemów CAD. 

 

Efekty kształcenia: 
Uzyskana wiedza ma umożliwiać tworzenia rysunków technicznych prostych elementów 

w systemie CAD. 
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