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Wydział, dla którego 
przedmiot jest realizowany  

Status przedmiotu przedmiot  obowiązkowy Stopień  I  rok I/2 stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni (zimowy) Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest: 
• Nabycie umiejętności przedstawiania rezultatów pracy w efektowny sposób graficzny  
• Zapoznanie studentów z najbardziej rozpowszechnionym programem typu CAD (komputerowego 

wspomagania projektowania) – AutoCAD-em i jego możliwościami kreślenia w przestrzeni 
• Zdolność do przetwarzania elementów z układów płaskich (2D) na trójwymiarowe (3D) 
• Przedstawienie podstawowych opcji programu SketchUp 
• Nabycie umiejętności pracy z programami do celów projektowych 
• Nabycie umiejętności współpracy między programami graficznymi 
• Umożliwienie korzystania z różnych programów do tworzenia prezentacji multimedialnych 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

wykłady:  liczba godzin 15, ćwiczenia: liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne Ćw. laboratoryjne: studium przypadku, konsultacje, rozwiązywanie problemu  

Pełny opis przedmiotu 

Wykłady (analogiczne jak dla przedmiotu Grafika inżynierska 3D): 
Podstawowe zasady pracy przy modelowaniu przestrzennego (3D). Metody tworzenia obiektów 3D 
(wyciąganie, obracanie, przeciąganie, wyciąganie po przekrojach). Operacje 3D (szyk 3D, obrót 3D, 
lustro 3D, płat).  Algebra brył. Edycja brył. Style wizualizacji. Układy współrzędnych. Tworzenie 
widoków. Zmiana punktu obserwacji. Materiały i oświetlenie. Tworzenie renderingu.  
 
Ćwiczenia kameralne: 
Podstawy komunikacji graficznej- kolorystyka, symbole, wzory. Wykonywanie podstawowych zadań 
graficznych w programie GIMP. Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft Power 
Point i PREZI- podstawowe opcje, różnice i podobieństwa. Wykonywanie podstawowych form 
przestrzennych: walec, kula, stożek, sześcian itp. Możliwość operacji  obiektów: obrót, lustro, szyk itp. 
Podstawowe działania edycyjne na bryłach: suma, różnica, iloczyn, wyciąganie odsuwanie powierzchni 
itp. Nadawanie materiałów,  światła – renderowanie. Widoki i orbity. Tworzenie wizualizacji w programie 
SketchUp – podstawowe opcje, pobieranie bloków, tworzenie ukształtowania przestrzeni. Sposoby 
prezentacji pracy- style wizualne. 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

Geometria wykreślna, budownictwo, roboty ziemne, projektowanie form ogrodowych 

Założenia wstępne Znajomość zasad geometrii wykreślnej, rysunku technicznego  

Efekty kształcenia 

01. student potrafi odwzorować przestrzenne elementy projektu na mierzalne obiekty rysunku typu 
CAD w perspektywie i aksonometrii 

02. potrafi wykonać dokumentację techniczną w przestrzeni przy pomocy programu typu CAD 
03. potrafi tworzyć komputerowe modele 3D małej architektury 
04. potrafi współpracować w zespole projektowym 

Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia 

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

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

01, 02, 04 Ocena z kolokwium zaliczeniowego na podstawie efektów przedstawionych w programie 
AutoCAD 
03 Ocena pracy na zajęciach (studium przypadku) 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową 

Projektowe zadanie zaliczeniowe 50% 
kolokwium 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. Pikoń A. 2014. AutoCAD 2014. Helion, Gliwice.  



 
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 student potrafi odwzorować przestrzenne elementy projektu na mierzalne 
obiekty rysunku typu CAD w perspektywie i aksonometrii 

AK1_UO2, AK1_UO3 

02 potrafi wykonać dokumentację techniczną w przestrzeni przy pomocy 
programu typu CAD 

AK1_UO3 

03 potrafi tworzyć komputerowe modele 3D małej architektury AK1_UO2, AK1_UO3 

04 potrafi współpracować w zespole projektowym AK1_K02 

 

 
 

uzupełniająca:  
3. Mazur J., Koniński K., Polakowski K. 2004. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa.  
4. 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 


