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Opis kursu (cele kształcenia)
Celem jest wykształcenie umiejętności czytania i rozumienia treści dwóch kategorii rysunków 
inżynierskich oraz ich sporządzania.

Rysunek techniczny to rysunek przekazujący w sposób umowny dokładne informacje dotyczące 
kształtu, wymiarów itp. przedmiotów, które mają być wykonane. W gospodarce przestrzennej 
zakres nauczania obejmuje rysunek architektoniczno-budowlany (rysunek techniczny 
budowlany), to jest rysunek techniczny przedstawiający budynek (budowlę) lub jego detal, 
służący jako podstawa wykonania prac budowlanych lub inwentaryzacja (informacja o obiektach 
istniejących i ich stanie).
Rysunek planistyczny jest natomiast graficzną formą przedstawienia funkcji poszczególnych 
części wybranego obszaru (dowolnej przestrzeni zarówno zabudowanej, jak i otwartej, 
ograniczonej terytorialnie poprzez wyznaczone granice).
Rysunek techniczny i rysunek architektoniczno-budowlany (rysunek techniczny budowlany) 
to rysunek sformalizowany. W zależności od kategorii rysunku (dziedzina techniki, treść, skala) 
musi on spełniać konkretne wymagania narzucane przez przepisy prawa oraz system norm. 
Formalizacja współcześnie wiąże się także z komputerowym wspomaganiem projektowania 
(oprogramowaniem typu CAD). Rysunek planistyczny to także rysunek sformalizowany.
W zależności od kategorii rysunku (obszar, treść, skala) także musi on spełniać konkretne 
wymagania narzucane przez przepisy prawa oraz system norm. Formalizacja współcześnie 
wiąże się z cyfrowymi systemami informacji przestrzennej (oprogramowaniem systemów 
SIP/GIS). Rysunek jest wykonywany na mapie (podkładzie kartograficznym).
Kształcenie obejmuje zakres podstawowy rysunku technicznego, w szczególności 
architektoniczno-budowlanego oraz rysunku planistycznego – części graficznej miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.
Kurs prowadzony jest w języku polskim.

Warunki wstępne

Wiedza Rysunek techniczny (zakres szkoły średniej).

Umiejętności
Rysunek techniczny (zakres szkoły średniej).
Podstawowa obsługa komputera (podstawowy zakres posługiwania się 
dostępnym oprogramowaniem – pakiety biurowe i graficzne).

Kursy Brak.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

W01 – student zna elementarne zasady graficznego 
przedstawiania zagospodarowania przestrzennego 
(od inwentaryzacji do normy prawnej).

W02 – student posiada elementarną, interdyscyplinarną 
wiedzę z zakresu grafiki inżynierskiej (rysunku 
technicznego budowlanego i rysunku 
planistycznego) w gospodarce przestrzennej.

K_W18,
K_W19.

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

U01 – student umie wykonać rysunek techniczny, szkic 
terenowy i prezentację kartograficzną.

U02 – student posiada podstawowe umiejętności 
(w zakresie grafiki) pozwalające na uczestniczenie 
w opracowywaniu dokumentów analitycznych 
i planistycznych dotyczących przestrzennego 
zagospodarowania jednostek terytorialnych.

K_U04,

K_U16.

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

K01 – student jest przygotowany (w podstawowym 
zakresie grafiki) do rozpoczęcia pracy przy 
realizacji projektów związanych z kształtowaniem 
przestrzeni geograficznej we współpracy 
z partnerami społecznymi.

K_K08.

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 10 20

zo z

Opis metod prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone są formie wykładów i ćwiczeń (grafika tradycyjna i komputerowa).

Wykłady mają na celu przekazanie wiedzy na temat rysunku technicznego i planistycznego 
z użyciem prezentacji (slajdów). Wykłady są przeprowadzane online (z możliwością realizacji 
w trybie stacjonarnym). Prezentacje są udostępniane jako materiał dydaktyczny (pliki pdf 
dostarczane przed zajęciami w trybie online lub po zajęciach w trybie stacjonarnym i po 
pierwszym wykładzie).

W trakcie ćwiczeń studenci wykonują samodzielnie rysunki nawiązujące do wykładu i celów 
kursu. Rysunki wykonują podczas zajęć, pod kierunkiem i nadzorem prowadzącego ćwiczenia.
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Podstawowa technika to rysunek ołówkami (preferowany HB) z użyciem przyrządów kreślarskich 
(ekierki, linijki, cyrkiel, krzywiki) na formacie A4 – kartki białe z bloku rysunkowego. W zakresie 
rysunku planistycznego w opcji wielobarwnej – realizacja w grupach i w technice cyfrowej (przy 
założeniu, że studenci dysponują sprzętem i oprogramowaniem).

Formy sprawdzania efektów uczenia się:
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U02 X X X X
K01 X X X

Kryteria oceny

Podstawą wystawienia oceny końcowej (wykład) jest zaliczenie ćwiczeń. 
Oceną końcową z kursu będzie średnia z ocen otrzymanych 
z poszczególnych rysunków (min. 5, maks. 9, rysunki techniczne indywidualne 
a planistyczne grupowe) wykonywanych w trakcie zajęć, przy udziale, pod 
kierunkiem i nadzorem prowadzącego ćwiczenia.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Nieobecności 
nieusprawiedliwione (zgodnie z zasadami w szkolnictwie wyższym) oznaczają 
ocenę niedostateczną (nawet jedna).
Rysunki niezaliczone i opuszczone (nieobecność usprawiedliwiona) muszą 
być uzupełnione (dodatkowe zajęcia).
W przypadku konieczności (losowych) możliwe będzie zaliczenie w postaci 
kolokwium.
Ocenie podlega dokładność graficznego odwzorowania rzeczywistego i/lub 
projektowanego obiektu, zarówno w odniesieniu do wymiarów i kształtu 
(w odpowiednich skalach i odwzorowaniach). Ważne, dla oceny, jest graficzne 
odzwierciedlenie informacji istotnej dla celu ćwiczenia.
Ocena będzie uwzględniać należytą staranność w pracy studentów.

Uwagi brak

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
W gospodarce przestrzennej grafika inżynierska (w tym rysunek budowlany i planistyczny) 
odnosi się do rzeczywistości i wyobrażeń. Inżynier odwzorowuje rzeczywistość (informacja 
związana z poznaniem i inwentaryzacją), prezentuje rzeczy, których jeszcze nie ma 
(wyobrażenia, plany, projekty) oraz łączy świat wyobrażeń z rzeczywistością. Obejmuje także 
wiedzę na temat wymiarów człowieka.

Zakres wykładu:
1. Podstawowe zasady wykonywania rysunków technicznych.
2. Arkusze rysunkowe – formaty, forma, tabliczka tytułowa, składanie arkuszy.
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Pismo techniczne, linie rysunkowe.
Podziałki rysunkowe.

3. Zasady przedstawiania: rzuty prostokątne, przekroje, przedstawienia poglądowe 
Wymiarowanie przedstawianych obiektów: zasady, elementy, jednostki i dokładność.
Programy komputerowe wspomagające wykonanie rysunków.

4. Ogólne zasady wykonywania rysunków urbanistycznych, planistycznych.
5. Oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz projekcie zagospodarowania terenu.
Programy komputerowe wspomagające planowanie.

Zakres ćwiczeń:
Konwersatorium – z zakresu rysunku technicznego projekty indywidualne, opracowane w formie 
arkuszy rysunkowych (format A4, standard rysunku technicznego budowlanego, min. 4, maks. 7 
rysunków oraz plan zagospodarowania terenu), z zakresu planistycznego 1 rysunek grupowy w 
standardzie planistycznym.
Główne wątki tematyczne i projektowe:

1. Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne modeli i brył geometrycznych.
2. Rysunek budynku (rzuty, przekroje, elewacje, dach).
3. Wymiarowanie prostego rzutu obiektu/budynku.
4. Plan zagospodarowania terenu.
5. Odwzorowanie planistyczne – plansza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
Engineering drawing – rysunek techniczny (maszynowy).
Architectural and construction drawing – rysunek architektoniczno-budowlany.
Rectangular projection – rzut prostokątny, cross-section – przekrój.
Vertical projection – rzut pionowy, elevation – rzut (widok) pionowy budynku.
Isometric drawing – rysunek aksonometryczny, diagrammatic drawing – rysunek schematyczny.
Central projection (perspective) – rzut środkowy (perspektywa).
Dimensioning – wymiarowanie.
Project, scheme – plan, floor plan – plan budynku, location plan – plan sytuacyjny.
General layaut (master plan) – w planowaniu przestrzennym plan ogólny zagospodarowania 

przestrzennego.
Land use plan – plan użytkowania terenu (plan miejscowy), development plan – w budownictwie 

plan zogospodarowania przestrzennego.

Wykaz literatury podstawowej
1. Maj Tadeusz, 2013, Rysunek techniczny budowlany, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne 

i Pedagogiczna sp. z o.o.
2. Mironowicz Izabela, 2005, Technika zapisu planistycznego, Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
3. Miśniakiewicz Elżbieta, Skowroński Wojciech, 2008, Rysunek techniczny budowlany, 

Warszawa: Wydawnictwo „Arkady”.
4. Pasławski J. (red.) i in., 2016, Wprowadzenie do kartografii i topografii, Wrocław: 

Wydawnictwo Nowa Era.
5. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z późniejszymi zmianami.
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
Dz. U. z 2021 r. poz. 2404.

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
Dz. U. z 2022 r. poz. 503, tj.

Wykaz literatury uzupełniającej
1. Geoinformacja zmienia nasz świat, 2018, praca zbiorowa, Warszawa: Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii.
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2. Grochowski Bogusław, 1999, Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Pikoń Andrzej, 2018, AutoCAD 2019 PL. Pierwsze kroki, Gliwice: Wydawnictwo Helion 
(ewentualnie nowsza pozycja).

4. Przewłocki Stefan, 2008, Geomatyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Inne przepisy i normy obejmujące zagadnienia projektu budowlanego, rysunku technicznego 
architektoniczno-budowlanego, zakresu i formy podstawowych dokumentów planistycznych.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 10

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 20

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym   6

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć   9

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

  0

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

  8

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia   2

Ogółem bilans czasu pracy 55

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika   2
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