
 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Grafika inżynierska 

Nazwa w języku angielskim:  Engineering Graphics 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Gospodarka Przestrzenna 

Jednostka realizująca:  
 Instytut Agronomii, Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki 
Przestrzennej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  II 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr inż. Bartosz Zegardło 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia  dr inż. Bartosz Zegardło 

Założenia i cele przedmiotu 
Umiejętność czytania i rozumienia rysunków 
technicznych, sporządzania odwzorowań 
graficznych elementów przestrzennych. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 

specjalnościowego 

W_01 
Zna podstawy rysunku technicznego. Zna dokumenty normalizacyjne 
funkcjonujące w grafice inżynierskiej. 

K_W01 

W_02 

Ma podstawową wiedzę z zakresu kartografii i miernictwa. Prawidłowo 
odczytuje zapisy geodezyjne. Zna symbole i oznaczenia funkcjonujące na 
mapach. 
 

K_W01 
 

W_03 

Ma wiedzę z zakresu grafiki inżynierskiej. Wie jak wygląda i z czego 
składa się dokumentacja techniczna. Zna przedstawienia prostokątne i 
aksonometryczne. 

 K_W01 

W_04 
Potrafi prawidłowo czytać mapy , projekty urbanistyczne, architektoniczne 
i budowlane. 
 K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować oraz przedstawić 
graficznie prosty obiekt budowlany, oraz zagospodarowanie terenu na 
którym jest on usytuowany używając właściwych metod, technik i narzędzi 
grafiki inżynierskiej. 
 

K_U06 
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Zdaje 
sobie sprawę z postępu technicznego i społecznego, determinującego 
konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy ogólnej. Ma świadomość 
potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego 

K_K01 
 



zawodu. Wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej oraz 
podnoszenia kompetencji zawodowych. 

K_02 
Ma świadomość ważności oraz rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 
działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i otoczenie. 
 

K_K02 

 
 

K_03 
 

Potrafi pracować samodzielnie i zespołowo. Potrafi współdziałać i 
pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Ma św3iadomość 
odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się 
zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania. 

 
 

K_K04 

Forma i typy zajęć 
(stacjonarne/niestacj
onarne): 

wykład , ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Obsługa komputera w zakresie podstawowym 

Treści modułu kształcenia: 

1. Wprowadzenie do grafiki inżynierskiej. Normalizacja. Rodzaje i zastosowanie grafiki inżynierskiej. 
2. Dokumentacja techniczna. Wymiary i układ arkuszy rysunkowych. Części arkusza rysunkowego. 
3. Dokumentacja techniczna. Linie, podziałki, tekst na rysunku.  
4. Rzutowanie. Metody rzutowania.  
5. Przedstawienie prostokątne. 
6. Aksonometria. Przedstawienie aksonometryczne. 
7. Przekroje. Przygotowanie i odczyt przekroju przez obiekt. 
8. Oznaczenia na przekrojach, informacje na przekrojach. 
9. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych  
10. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych. 
11. Oznaczenia graficzne w rysunku planistycznym. 
12. Oznaczenia graficzne elementów infrastruktury technicznej 
13. Wymiarowanie. 
14. Odczytywanie projektów urbanistycznych 

15. Odczytywanie projektów budowlanych. 
 

Literatura podstawowa: 
1. Miśniakiewicz E. ,Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany. Arkady, Warszawa 2011. 

2. Mazur J. ,Tofiluk A.: Rysunek budowlany. WSiP, Warszawa 2008. 

3. Wawer M.: Grafika inżynierska. Przykłady modelowania 2D i 3D Mega CAD. SGGW, 2005 i 2006. 
 

Literatura dodatkowa: 
1. Jankowski W.: Geometria wykreślna. WPP, Poznań, 1999. 
2. Lewandowski T.: Rysunek techniczny dla mechaników. WSiP, Warszawa, 1995. 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – prowadzony z zastosowaniem prezentacji graficznych multimedialnych, podstawowe 
zagadnienia ilustrowane przykładami praktycznymi. 

Ćwiczenia – wykonanie konkretnego zadania praktycznego przy użyciu programu komputerowego do 
grafiki inżynierskiej. Rzut obiektu. Plan zagospodarowania działki. 



Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Podstawą zaliczenia jest pozytywna ocena wykonania zadania praktycznego zleconego na 
ćwiczeniach oraz zaliczenie egzaminu pisemnego 

 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową 
Symbol przedmiotowego efektu 

kształcenia 

Egzamin pisemny 
 

50% 
W_01; W_02 

U_01; U_03 

K_02; K_03 

Zaliczenie projektu 50% 

W_01; W_02 

U_01; U_03 

K_02; K_03 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu:  

Uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów z egzaminu pisemnego oraz zaliczenie projektu na 
ćwiczeniach  

 

Przedział 
punktacji 

(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w wykładach 15 10 

      - udział w ćwiczeniach 30 20 

      - udział w konsultacjach 15 20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

      - przygotowanie się do egzaminu 15 25 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz.  

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
 



 

 

 


