
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa 

Nazwa przedmiotu: Podstawy grafiki inżynierskiej 

 

Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 1/1 1/1    

 Liczba godzin w semestrze   15/12 30/15    

 Forma zaliczenia zal. na ocenę zal. na ocenę    

 Liczba punktów ECTS 1 3    
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych 

 

Cele kształcenia:  

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu podstaw geometrii 

wykreślnej i zapisu konstrukcji i tworzenia schematów złożonych układów technicznych. 

Uzyskana wiedza ma umożliwiać przede wszystkim czytanie i tworzenie rysunku 

technicznego oraz schematów maszyn i urządzeń. 

 

Metody dydaktyczne:  

Przekaz werbalny ilustrowany rysunkiem odręcznym na tablicy (konstrukcje geometryczne 

w ramach podstaw geometrii wykreślnej – rzutowanie, tworzenie przekrojów, kładów itp.) lub 

przy pomocy następujących technik wizualizacji: 

- animacje komputerowe konstrukcji geometrycznych, 

- materiały pomocnicze na foliach (przykłady ilustrujące zasady rysunku technicznego), 

- przykładowa dokumentacja techniczna.  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia uzyskanie ponad 50% punktów z egzaminu pisemnego dotyczącego 

treści przekazanych na wykładzie, w tym, m.in. rysunek odręczny dotyczący rzutowania, 

przekrojów, przenikania i wymiarowanie. 

 

Treści programowe:  

1. Cel sporządzania rysunku technicznego i jego zawartość. Techniki wykonywania i 

forma rysunków technicznych. 

2. Podstawowe elementy grafiki inżynierskiej: punkt, prosta, płaszczyzna, wielościan, 

powierzchnia. 

3. Rzutowanie aksonometryczne – rysunek poglądowy i ofertowy. 



 

4. Geometryczne podstawy rysunku technicznego: zasady płaskiego odwzorowania brył - 

rzutowanie prostokątne. 

5. Zasady sporządzania przekrojów, przenikania brył. 

6. Zasady wymiarowania oraz oznaczania tolerancji kształtu i położenia, tolerancji 

wymiarów. Symbole rysunkowe i opisy. 

7. Zasady sporządzania schematów złożonych układów technicznych: schematy 

kinetyczne, instalacje elektryczne, elektroniczne. 

8. Zasady sporządzania schematów instalacji cieplnych, hydraulicznych, chemicznych, 

infrastruktury budowlanej i drogowej. 

9. Rysunek techniczny - uproszczenia rysunkowe, 

10. Praktyczne czytanie rysunków i schematów maszyn, urządzeń i układów technicznych 

z różnych obszarów inżynierii. 

11. Rysunek wykonawczy i złożeniowy – organizacja dokumentacji rysunkowej. 

12. Rysunek techniczny budowlany. 

13. Zasady sporządzania schematów maszyn, urządzeń, instalacji – przykłady. 

 

Literatura podstawowa:  

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

2. Miśniakiewicz E., Skowroński W., Rysunek techniczny budowlany. Arkady, Warszawa 

2004.  

3. Michel K., Sapiński T., Czytam rysunek elektryczny. WSiP, Warszawa 2000. 

4. Winkler T., Komputerowy zapis konstrukcji.  WNT, Warszawa 2006. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Burcan J., Podstawy rysunku technicznego. WNT, Warszawa 2006. 

2. Nowakowski T. (red.), Zbiór zadań z geometrii wykreślnej. Wydawnictwo Politechnik 

Wrocławskiej, Wrocław 2001. 

 

Efekty kształcenia: 

Przekazywane treści mają zapoznać studentów z zasadami płaskiego odwzorowania brył, 

regułami rysunku technicznego, a także wykształcić umiejętność: 

- czytania dokumentacji technicznej schematów maszyn, urządzeń i instalacji, 

- tworzenia rysunków technicznych prostych elementów na płaszczyźnie i rysunku 

przestrzennego, 

- umiejętność czytania i tworzenia złożonych schematów elementów maszyn oraz 

instalacji technicznych.  

 

Język wykładowy: polski 

 

 

 

 

ĆWICZENIA  

Wymagania wstępne:  

Wiadomości z geometrii z zakresu szkoły średniej oraz znajomość treści wykładowych 

 

Cele kształcenia:  

Umiejętność samodzielnego tworzenia schematów działania i budowy maszyn i urządzeń oraz 

schematów budowli oraz umiejętność tworzenia prostych rysunków technicznych.  



 

 

Metody dydaktyczne:  

Konstrukcje geometryczne w postaci rysunku na tablicy – przykładowa realizowana przez 

prowadzącego, kolejne realizują słuchacze. 

Analiza przykładowej dokumentacji technicznej – rysunki złożeniowe, wykonawcze 

elementów, schematy. 

Praca własna kontrolowana – konstrukcje geometryczne, tworzenie odręcznych rysunków 

wykonawczych elementów rzeczywistych (kształcenie umiejętności odtwarzania części). 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia są dwa kolokwia oraz ocena pracy własnej – konstrukcji geometrycznych 

rysunków części realizowanych podczas ćwiczeń. 

 

Treści programowe: 

1. Konstrukcje geometryczne (wielokąty, krzywe). 

2. Rzutowanie brył – rzuty aksonometryczne. 

3. Rzutowanie brył – rzuty prostopadłe. 

4. Przekroje i kłady brył płaszczyzną prostopadłą do rzutni. 

5. Przenikania brył. 

6. Czytanie rysunków i schematów układów technicznych. 

7. Sporządzenie rysunku wykonawczego otrzymanej części maszynowej. 
  

Literatura podstawowa:  

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

2. Nowakowski T. (red.), Zbiór zadań z geometrii wykreślnej. Wydawnictwo Politechnik 

Wrocławskiej, Wrocław 2001. 

3. Miśniakiewicz E., Skowroński W., Rysunek techniczny budowlany. Arkady, Warszawa 

2004.  

4. Michel K., Sapiński T., Czytam rysunek elektryczny. WSiP, Warszawa 2000. 
 

Literatura uzupełniająca:  

1. Burcan J., Podstawy rysunku technicznego. WNT, Warszawa 2006. 

2. Internet – strony systemów CAD. 

 

Efekty kształcenia: 

Uzyskana wiedza ma umożliwiać przede wszystkim czytanie dokumentacji technicznej 

i schematów maszyn i urządzeń oraz pozwalać na samodzielne tworzenie szkiców, rysunków 

technicznych, rysunków wykonawczych oraz schematów układów technicznych prostych 

elementów. Student powinien także posiąść umiejętność obsługi wybranego systemu CAD w 

stopniu podstawowym (studenci opanowują go samodzielnie wspomagania konsultacjami z 

prowadzącym). 

 

Osoba(y) prowadząca(e):   
dr inż. Krzysztof Dudek 

dr inż. Wiktor Stefurak 


