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Fundamentals of engineering drawing
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bioeconomy

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
ID000000IBE-AIS.I2BO.3377.22

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe prowadzone w językach obcych

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Jarosław Bezyk

Pozostali prowadzący Jarosław Bezyk

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawami metody Monge'a wykreślnego odwzorowania tworów geometrycznych
na płaszczyźnie rysunku.

C2 Przygotowanie do opanowania zasad zapisu konstrukcji w stopniu umożliwiającym wykonanie i czytanie prostych
rysunków technicznych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student ma wiedzę dotyczącą odwzorowania
na płaszczyźnie rysunku tworu geometrycznego
metodą Monge'a.

IBE_P6S_WG15 Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

W2 Ma umiejętności w zakresie tworzenia perspektywy
oraz aksonometrii i ich zastosowania. IBE_P6S_WG15 Kolokwium, Wykonanie

ćwiczeń

W3 Umie zinterpretować rysunek, zna i potrafi wyjaśnić
podstawowe reguły zapisu konstrukcji. IBE_P6S_WG15 Kolokwium, Wykonanie

ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi zastosować zasady rzutowania metodą
Monge'a w celu odwzorowania elementów
przestrzennych na płaszczyźnie rysunku.

IBE_P6S_UW05 Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

U2
Potrafi wykonać zgodnie z zasadami technicznymi
rysunek maszynowy z zastosowaniem połączeń
elementów.

IBE_P6S_UW05 Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Umie przedstawiać graficznie problem techniczny,
za pomocą rysunku technicznego, w sposób
zrozumiały dla grupy pracowników.

IBE_P6S_KK01 Wykonanie ćwiczeń

K2
Potrafi samodzielnie pracować i rozwiązywać zadania
wymagające zastosowania typowej dokumentacji
technicznej.

IBE_P6S_KK01 Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Odwzorowanie przestrzeni na płaszczyźnie – rzutowanie prostokątne (rzuty
Monge’a). Punkt, prosta, płaszczyzna – położenie w przestrzeni, odwzorowanie na
płaszczyźnie. Wykonywanie rysunków.
2. Przynależność elementów geometrycznych. Wyznaczanie elementów
wspólnych - krawędzi i punktów przebicia. Transformacja obiektu i układu
odniesienia. Wykonywanie rysunków.
3. Bryły - definicje. Odwzorowanie bryły na trzech prostopadłych płaszczyznach.
Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna. Wykonywanie rysunków.  
4. Podstawy wiadomości o wielościanach. Przekroje wielościanów płaszczyznami
znormalizowanymi i płaszczyznami dowolnymi. Wykonywanie rysunków. 
5. Podstawowe wiadomości o bryłach obrotowych (stożek, walec, kula). Przekroje
brył obrotowych płaszczyznami znormalizowanymi i płaszczyznami dowolnymi.
Wykonywanie rysunków. 
6. Przenikanie powierzchni, rozwinięcie powierzchni. Powierzchnie walcowe.
Wyznaczanie linii przenikania walców. Wykonywanie rysunków. 
7. Kolokwium K1 (obejmuje materiał ćwiczeń 1 - 6). 
8. Rysunek techniczny – widoki (widoki cząstkowe, półwidoki), przekroje (proste,
łamane , półprzekroje, wyrwania, kłady). Wykonywanie rysunków. 
8. Zasady i poprawność wymiarowania. Wykonywanie rysunków. 
9. Uzupełnienie brakującej rzutu elementów - wykorzystanie rzutu
aksonometrycznego. Wykonywanie rysunków. 
10. Rysowanie znormalizowanych połączeń maszynowych. Połączenia gwintowe.
Wykonywanie rysunków. 
11. Rysowanie znormalizowanych połączeń maszynowych. Połączenia spawane.
Wykonywanie rysunków. 
12. Zapis tolerancji i pasowań elementów maszyn. Wykonywanie rysunków. 
13. Rysunek złożeniowy i rysunki elementów składowych (zasady rysowania).
Wykonywanie rysunków. 
14. Kolokwium K2 (obejmuje materiał ćwiczeń 8 - 13). 
15. Ćwiczenie poprawkowe. Zaliczenie. 

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda projektów, Pokaz/demonstracja, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 100%

Dodatkowy opis

Forma zaliczenia przedmiotu: 
- oddane i zaliczone wszystkie ćwiczenia - 70%;
- kolokwium obejmujące materiał ćwiczeń - 30%. 

Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych twierdzeń geometrii euklidesowej.
Umiejętność posługiwania się przyborami kreślarskimi (kreślenie ołówkiem).
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IBE_P6S_KK01 absolwent rozumie potrzebę rozwoju, aktualizacji swojej wiedzy, zna możliwości rozwoju kompetencji
zawodowych i interpersonalnych oraz zasięgania opinii ekspertów

IBE_P6S_UW05
absolwent posiada umiejętność rozwiązywania interdyscyplinarnych zadań inżynierskich, również
pracując w grupie, stosując metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne z zakresu
biogospoadarki

IBE_P6S_WG15
absolwent zna źródła informacji naukowych i techniczno-inżynierskich, ma wiedzę dotyczącą nowych
technik i technologii stosowanych w biogospodarce; zna zasady pisania prac dyplomowych, w tym
korzystania z prac innych autorów oraz przygotowania prezentacji multimedialnych i wystąpień
publicznych, zna specjalistyczną terminologię w języku polskim i obcym


