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Wydział, dla którego 
przedmiot jest realizowany  

Status przedmiotu przedmiot obowiązkowy Stopień  I  rok I stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni  Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest: 

 Zapoznanie studentów z zaawansowanymi możliwościami najbardziej rozpowszechnionego 
programu typu CAD (komputerowego wspomagania projektowania) – AutoCAD-em i jego 
możliwościami kreślenia w przestrzeni,  

 nabycie umiejętności odwzorowania elementów poznanych na przedmiocie „geometria wykreślna” 

 nabycie umiejętności pracy z programem do celów projektowych. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Wykład: liczba godzin 15, ćwiczenia: liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne studium przypadku, konsultacje, rozwiązywanie problemu  

Pełny opis przedmiotu 

Wykłady (analogiczne dla zakresu podstawowego i zaawansowanego): 
Geometryczne podstawy rysunku technicznego. Normatywne formy zapisu graficznego, rzutowanie, 
przekroje rysunkowe, wymiarowanie. Podstawy pracy w programach CAD (Computer Aided Design). 
Rysunek płaski, posługiwanie się warstwami i blokami. Opracowanie dokumentacji na bazie rysunków 
płaskich.  
Zalety wektorowego rysunku. Układy współrzędnych. Podstawowe obiekty rysunkowe. Tryby 
rysunkowe. Rysowanie precyzyjne. Operacje edycji obiektów rysunkowych. Kreskowanie i wypełnianie 
obszarów płaskich. Wymiarowanie. Tworzenie i wykorzystywanie stylów wymiarowania. Tworzenie 
arkuszy i rzutni. Tworzenie i wykorzystanie polilinii.  Znajdowanie pola, objętości, długości krzywej. 
Wstawanie obrazu rastrowego do rysunku wektorowego. Wstawianie tekstu do rysunku.  
Ćwiczenia kameralne: 
Przypomnienie zasad rysowania i przedstawienie na przykładach ich zaawansowane możliwości 
zastosowania. Wykorzystywanie własnych wzorów linii. Praca na warstwach, zarządzanie warstwami. 
Kreskowanie, tworzenie własnych wzorów. Tworzenie bloków, wstawianie bloków do rysunku, edycja 
bloków. Automatyczna i półautomatyczna wektoryzacja. Tworzenie bloków z grafiki rastrowej. 
Korzystanie z gotowych bibliotek - Design Center. Wymiarowanie dynamiczne. Zasady wymiarowania 
w projektach wykonawczych, edycja, style. Wstawianie i edycja tekstu. Praca z rastrem jako podkładem 
rysunku. Stworzenie na podstawie zdjęcia lotniczego i podkładu geodezyjnego - projektu 
zagospodarowania terenu. Precyzyjne wpasowanie rastra w programie. Przygotowanie wydruku, 
ustawianie własnych szablonów wydruku. Transformacja rysunków AutoCAD-a do innych formatów 
wektorowych.  

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

Geometria wykreślna, wstęp do projektowania, materiałoznawstwo budowlane 

Założenia wstępne 
Podstawowa znajomość programu AutoCAD (umiejętność wykonywania prostych rysunków).  
Znajomość zasad geometrii wykreślnej, rysunku technicznego  

Efekty kształcenia 

01. student potrafi odwzorować przestrzenne elementy projektu na mierzalne obiekty rysunku typu 
CAD  

02. potrafi wykonać dokumentację techniczną w płaszczyźnie przy pomocy programu typu CAD 
03. potrafi wykorzystać materiały dostępne z różnych źródeł do celów projektowych (min. rastrowe 

ortofotomapy i inwentaryzacje roślin, wektorowe podkłady geodezyjne) i wykorzystać je do 
opracowań projektowych  

04. potrafi wykonać  obliczenia na złożonych rysunkach wektorowych w celu wykonania kosztorysu 
materiałów i opracowań projektowych 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01, 02, 04 Kolokwium zaliczeniowe 
03 Wykonana praca na zajęciach (studium przypadku)  

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

01, 02, 04 kopie złożonych prac z listą ocen  
03 ocena pracy na zajęciach (studium przypadku) 

Elementy i wagi mające Kolokwium zaliczeniowe polegające na wykonaniu samodzielnego zadania (studium przypadku) 50% 

http://kak.sggw.pl/index.php?option=com_qcontacts&view=contact&id=19%3Amgr-in-magdalena-baszczyk&catid=54%3Adoktoranci&Itemid=75


 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr 
/symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 potrafi odwzorować elementy projektu na mierzalne obiekty rysunku typu 
CAD 

AK1_U03 

02 potrafi odwzorować dokumentację techniczną w płaszczyźnie przy 
pomocy programu typu CAD 

AK1_U03 

03 potrafi wykorzystać materiały dostępne z różnych źródeł do celów 
projektowych (m in. rastrowe ortofotomapy i inwentaryzacje roślin, 
wektorowe mapy zasadnicze) i wykorzystać je do opracowań 
projektowych 

AK1_U15, AK1_U14 

04 potrafi wykonać  obliczenia na złożonych rysunkach wektorowych w celu 
wykonania kosztorysu materiałów i opracowań projektowych 

AK1_U15, AK1_U17 

 

wpływ na ocenę końcową Egzamin 50% 

Miejsce realizacji zajęć Pracownia komputerowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
podstawowa:  
1. Sikorski P., Żołnierczuk M. (red.) 2014. AutoCAD w projektowaniu terenów zieleni. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. 
2. Sikorski P., Fornal B., Fortuna-Antoszkiewicz B., Czyżkowski B. 2006. AutoCAD w architekturze krajobrazu: wprowadzenie. 

Wydawnictwo SGGW. Warszawa. 
3. Pikoń A. 2014. AutoCAD 2014. Helion, Gliwice.  
uzupełniająca:  
1. Mazur J., Koniński K., Polakowski K. 2004. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa.  
2. Lewandowski Z. 1987. Geometria wykreślna, PWN, Warszawa. 

UWAGI:   

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia18)  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

1,8 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

2 ECTS 


