
 

KARTA PRZEDMIOTU 

I. Informacje ogólne 

1) Nazwa przedmiotu: 
RYSUNEK PROJEKTOWY Z ELEMENTAMI GEOMETRII 

2) Forma studiów: 
STUDIA STACJONARNE 

3) Kod przedmiotu: 
kier. – forma – tryb – nazwa przedmiotu – rodzaj zajęć – semestr/semestry 
WZ-S-L-RPzEG-ĆW-1,2 

4) Wydział:  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA 

5) Kierunek: 
WZORNICTWO 

6) Profil: 
OGÓLNOAKADEMICKI 

7) Rodzaj studiów: 
PIERWSZEGO STOPNIA Z TYTUŁEM LICENCJATA 

8) Nazwa jednostki uczelnianej realizującej przedmiot: 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA 

II. Informacje o przedmiocie 

1) Semestr/y: 
1, 2 

2) Liczba punktów ECTS: 
SEMESTR 1: 2, SEMESTR 2: 2 

3) Poziom przedmiotu: 

PODSTAWOWY 

4) Typ przedmiotu: 
OBOWIĄZKOWY 

5) Język wykładowy: 
POLSKI 

III. Forma zajęć 

1) Forma zajęć: 
WYKŁADY, ĆWICZENIA, KONSULTACJE 

2) Liczba godzin w semestrze: 
SEMESTR 1: 30, SEMESTR 2: 30 

3) Liczba godzin w tygodniu: 
SEMESTR 1: 2, SEMESTR 2: 2 



 

IV. Wymagania wstępne 

Podstawy geometrii, matematyki. 

V. Cele, treści merytoryczne, metody dydaktyczne, efekty uczenia się i ich weryfikacja 

1) Cel przedmiotu: 

KOD CELU 
PRZEDMIOTOWEGO 

TREŚĆ 
KOD SPEŁNIANEGO 

EFEKTU 
PRZEDMIOTOWEGO 

C01 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami 
rysunku technicznego oraz wykształcenie umiejętności 
wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej  w praktyce. 

EP_W01 

2) Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Terminologia w rysunku technicznym. 

2. Skala w rysunku technicznym. 

3. Forma graficzna arkusza. Formaty arkuszy. 

4. Linie rysunkowe. 

5. Pismo. w rysunku technicznym. 

6. Rzutowanie prostokątne. 

7. Wymiarowanie. 

8. Uproszczenia rysunkowe. Części złączne. 

9. Połączenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne przedstawianie na rysunkach. 

10. Gwinty i części gwintowane. 

11. Oznaczanie części. 

3) Metody dydaktyczne: 

Na metody dydaktyczne składają się ćwiczenia warsztatowe, wykłady, prezentacje, konsultacje, korekty 

indywidualne i dyskusje grupowe dotyczące realizowanych zadań, ćwiczeń i prac. 

4) Kierunkowe efekty uczenia się: 

KOD EFEKTU 
KIERUNKOWEGO 

OPIS EFEKTU KIERUNKOWEGO 

K_W10 Zna i rozumie zagadnienia kompozycji, perspektywy przestrzennej oraz anatomii 
człowieka stosowane w pracach rysunkowych, malarskich, rzeźbiarskich i 
projektowych. 

K_U09 Potrafi wykonać dokumentację techniczną w zakresie rysunku projektowego. 

 

5) Przedmiotowe efekty uczenia się i metody ich weryfikacji: 

WIEDZA 
zna i rozumie: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

Zna i rozumie zasady rysunku 
technicznego. 

EP_W01 K_W10 Realizacja zadanych 
ćwiczeń, konsultacje, 



 

przegląd semestralny, 
końcoworoczny. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
potrafi: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

Potrafi wykonać dokumentację 
techniczną rysunkową. 

EP_U01 K_U09 
 

Realizacja zadanych 
ćwiczeń, konsultacje, 
przegląd semestralny, 
końcoworoczny. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
jest gotów do: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

- - - - 

VI. Forma i warunki zaliczenia, kryteria oceny 

1) Forma zaliczenia: 
SEMESTR 1: ZALICZENIE Z OCENĄ, SEMESTR 2: ZALICZENIE Z OCENĄ 

2) Warunki zaliczenia – jeśli przedmiot jest na zaliczenie: 

frekwencja (80 % obecności na zajęciach);  
aktywność (aktywność na zajęciach, realizacja i rozumienie zadań, śródsemestralne i końcowosemestralne 
przeglądy prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.) 

3) Warunki zaliczenia z oceną – jeśli przedmiot jest na zaliczenie z oceną: 

ocena celująca – obecność studenta na zajęciach oraz wzorowa aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych 
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena bardzo dobra – obecność studenta na zajęciach oraz bardzo dobra aktywność (aktywność na 
zajęciach, realizacja i rozumienie zadań, śródsemestralne i końcowosemestralne przeglądy prac, zaliczenie 
pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobra aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena dobry – obecność studenta na zajęciach, zadowalająca aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena plus dostateczna – obecność studenta na zajęciach i przeciętna aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.; 
ocena dostateczna – obecność studenta na zajęciach i niska aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie 
i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 



 

ocena niedostateczna – nieobecność studenta na 20 % zajęć lub niedostateczna aktywność (aktywność na 
zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych 
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.) 

4) Kryteria oceniania – jeśli przedmiot jest na ocenę: 

ocena celująca – obecność studenta na zajęciach oraz wzorowe zaliczenie egzaminu końcowego; 
ocena bardzo dobra – obecność studenta na zajęciach oraz bardzo dobre zaliczenie egzaminu końcowego; 
ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobre rezultaty egzaminu końcowego; 
ocena dobry – obecność studenta na zajęciach, zadowalające rezultaty egzaminu końcowego; 
ocena plus dostateczna – obecność studenta na zajęciach i przeciętny poziom zaliczenia egzaminu 
końcowego; 
ocena dostateczna – obecność studenta na zajęciach i niski poziom zaliczenia egzaminu końcowego; 
ocena niedostateczna – nieobecność studenta na 20 % zajęć lub niedostateczny poziom egzaminu 
końcowego 

VII. Obciążenie pracą, punkty ECTS 

A. Obciążenie pracą sem. I 

h 

sem. II 

h 

razem 

h 

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach) 30 30 60 

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: 
zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury, 
przygotowanie pracy artystycznej, projektu, 
prezentacji itp.) 

30 30 60 

Razem 60 60 120 

B. Punkty ECTS    

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1 2 

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1 2 

Razem 2 2 4 

 

VIII. Spis zalecanych lektur 

1) Wykaz lektur podstawowych: 

a/Rysunek techniczny maszynowy, Tadeusz Dobrzański, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017r. 
ISBN: 9788301192921 
b/ Rysunek techniczny dla mechaników Podręcznik, Tadeusz Lewandowski, Wydawnictwo: WSiP 
ISBN: 978-83-02-09892-5 
Numer MEN: 04/2007 
c/ Podstawy rysunku technicznego z przykładami, Patryk Deniziak, Małgorzata Gordziej-Zagórowska, 
Natalia Lasowicz, Agnieszka Łukowicz, Emilia Miszewska-Urbańska, Barbara Sołtysik, Marcin Szczepański 
Wydawnictwo Politechnika Gdańska 2016r , wydanie pierwsze 
ISBN:  978-83-7348-671-3 
d/ Rysunek techniczny maszynowy z atlasem rysunków, Damian Skupnik, Wydawnictwo Nauka i Technika 
2018r. 
ISBN: 9788364014123 
e/ Podstawy rysunku technicznego, Jan Burcan, PWN 2016r. 



 

ISBN: 978-83-01-18608-1 
f/ Rysunek techniczny, Buksiński, Szpecht, WSiP wydanie XVI 1980 r. 
ISBN: 8302073202 
EAN: 9788302073205 
g/ Rysunek techniczny dla mechaników. Podręcznik do nauki zawodu, 
Tadeusz Lewandowski Wydawnictwo: WSiP 2018r. Nr wydania XVII. 
ISBN: 978830209892 

2) Wykaz lektur uzupełniających: 

- PN-EN ISO 5457:2002 

- PN-EN ISO 3098-0:2002 

- PN-EN ISO 3098-0:2002 

- PN-EN ISO 6410-3:2000 

- PN-EN ISO 128-20:2002 

- PN-83/N-01620 

- PN-83/N-01635 

- PN-EN ISO 2553:2014-03 

- PN-EN ISO 5455:1998 

- PN-EN ISO 6410-1:2000 

- PN-EN ISO 6433:1998 

- PN-EN ISO 225:2010 

- PN-EN ISO 10209:2012 

- PN-ISO 129:1996 

- PN-ISO 129/Ak:1996 
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