
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA

W KRAKOWIE

KARTA MODUŁU – PRZEDMIOTU

1. Informacje ogólne

Kierunek studiów: Inżynieria i Gospodarka Wodna

Specjalność: brak

Profil kształcenia: ogólnoakademicki (A)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Stopień kształcenia: I

Semestr: 2

Nazwa przedmiotu (j. pol.): Komputerowe wspomaganie projektowania

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Computer Aided Designing

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Marek Ptak (rmptak@cyf-kr.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot: dr Z. Burdak, dr inż. Jacek Florek, dr hab. inż. arch. Piotr Herbut, 

dr hab. inż. Andrzej Strużyński, mgr W. Młocek

Liczba godz. w planie studiów: ćwiczenia 45 godz. 

Liczba punktów ECTS: 3

Język wykładowy: polski

Kod przedmiotu: I.KOMWP.SI.IGW

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z programem Maxima wspomagającym wykonywanie obliczeń
inżynierskich i naukowych.  Zapoznanie studentów z możliwościami integracji, wizu-
alizacji i elementami programowania obliczeń w Maximie. Algorytmy języka progra-
mowania na przykładzie języka Visual Basic. 

Zapoznanie z terminologią i podstawowymi zagadnieniami z zakresu rysunku technicz-
nego, budowlanego i grafik inżynierskich. Celem nauczania przedmiotu jest przygoto-
wanie studentów do wykorzystywania programu AutoCAD w stopniu podstawowym.
Wiedza ta będzie wykorzystywana w dalszym toku studiów do wykonywania projek-
tów.

Literatura: 1. Jaskulski A. 2011. Autocad 2012/LT2012/WS+. Podstawy projektowania parame-
trycznego i nieparametrycznego. Wydawnictwo PWN.

2. C. T. Lachowicz, Matlab, Scilab, Maxima. Opis i przykłady zastosowań, Wydaw-
nictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2005.

3. W. Młocek, Matematyka wyższa z Maximą (skrypt dla studentów w wersji elektro-
nicznej), Kraków 2008.

4. Pikoń A. 2003. AutoCAD 2004. Wydawnictwo Helion. Gliwice.

5. A. Staranowicz, P. Duda, A. Orłowski, Technologie informacyjne, Wydawnictwo
SGGW, Warszawa 2007.

6. A. Snarska, Makropolecenia w Excelu, PWN, Warszawa 2007.
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2. Efekty kształcenia (EK) dla modułu – przedmiotu

Symbol
efektów

kształcenia
dla modułu

(EK)

Opis efektów kształcenia dla modułu

Odniesienie efektów dla modułu do:
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WIEDZA

KomWP_W01
Zna podstawowe polecenia Maximy – przykładowego programu
typu CAS, wspomagające wykonywanie obliczeń numerycznych
i symbolicznych.

IGW1_W09 InzA_W02
R1A_W05
T1A_W07

KomWP_W02
Zna podstawy programu Visual Basic na podstawie modułu VB
w Excelu.  Zna interfejs  użytkownika  i  komendy niezbędne do
tworzenia makropoleceń i własnych funkcji w Excelu.

IGW1_W09 InzA_W02
R1A_W05
T1A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

KomWP_U01
Posiada  umiejętność  wykorzystania  Maximy  jako  narzędzia
wspomagającego przy rozwiązywaniu wybranych zadań z zakre-
su podstawowego kursu matematyki.

IGW1_U06
InzA_U02
InzA_U07

R1A_U04
T1A_U07
T1A_U16

KomWP_U02

Posiada umiejętność praktycznych zastosowań Maximy do roz-
wiązywania problemów z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej
oraz potrafi  realizować proste algorytmy dla konkretnych  obli-
czeń inżynierskich.

IGW1_U06
InzA_U02
InzA_U07

R1A_U04
T1A_U07
T1A_U16

KomWP_U03
Potrafi stworzyć własne makropolecenia i funkcje w programie
Excel które może wykorzystywać w dalszym toku studiów. 

IGW1_U06
InzA_U02
InzA_U07

R1A_U04
T1A_U07
T1A_U16

KomWP_U04

Umie odczytać rysunki budowlane i geodezyjne, potrafi sporzą-
dzić  dokumentację  graficzną  oraz  opracować  i  wykorzystać  w
projektowaniu programy komputerowe, w tym oprogramowanie
pakietu CAD.

IGW1_U06
InzA_U02
InzA_U07

R1A_U04
T1A_U07
T1A_U16

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KomWP_K01
Ma świadomość postępu technicznego oraz rozwoju komputero-
wych narzędzi użytkowych, które niosą potrzebę ciągłego dosko-
nalenia się.

IGW1_K01 –
 R1A_K01 
 R1A_K07

KomWP_K02 Potrafi pracować w grupie. IGW1_K02 InzA_K02 R1A_K02

KomWP_K03

Rozumie potrzebę  i  zna możliwości  ciągłego  dokształcania się
(studia I i II stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia
kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych oraz wyka-
zuje aktywną postawę wobec problemów ochrony środowiska i
kształtowania jego zasobów.

IGW1_K01
IGW1_K04

InzA_K01

R1A_K01
R1A_K07
R1A_K04
T1A_K02
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3. Szczegółowy opis modułu /przedmiotu/a

Symbol EK
przedmiotu

Treści kształcenia
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KomWP_U04
KomWP_K03

Różnice pomiędzy rysunkiem wektorowym i rastrowym, praca w
obszarze graficznym i tekstowym, funkcje obszaru graficznego,
klawiatury i myszy, wydawanie poleceń, zoom, rysunki prototy-
powe, linia, wymiary, siatka, skok, pomoce rysunkowe, cofaj od-
twórz.

21 3 3 201 721

KomWP_U04

Podstawowe polecenia rysunkowe. Współrzędne kartezjańskie i
biegunowe, względne i bezwzględne, lokalizacje obiektów, śle-
dzenie kursora, wybór punktów charakterystycznych. Zastosowa-
nie i modyfikacja wyświetlania punktów.

21 4 2 201 721

KomWP_U04
Modyfikacja obiektów rysunkowych, zastosowanie opcji lokali-
zacyjnych, sposoby wskazywania i modyfikacji obiektów.

21 4 3 201 721

KomWP_U04
Zmiana układu współrzędnych, układ lokalny i globalny, zastoso-
wania, rzutnie w rysunku 2D, widok.

21 2 1 201 721

KomWP_U04 Praca na warstwach, rodzaje linii, skale linii, kreskowanie. 21 2 1 201 721

KomWP_U04 Jednostki, dokładność, wymiarowanie i ich style. 21 2 1 201 721

KomWP_U04
KomWP_K03

Bloki, obiekty rastrowe, kolejność i intensywność wyświetlania, 
ramki, raster jako podkład.

21 2 1 201 721

KomWP_U04
KomWP_K03

Praca z tekstem i z linią poleceń, prezentacja, funkcje w skrypcie,
masowe przenoszenie danych, makra systemowe. 

21 6 5 201 721

KomWP_U04
Podstawy modelowania 3D, widoki, układ współrzędnych, per-
spektywa.

21 3 2 201 721

KomWP_U04
Przygotowanie rysunku do wydruku, ustalanie skali, drukowanie 
w skali z obszaru modelu i papieru.

21 2 1 201 721

Sumy godzin: 30 20 – –

KomWP_W01
KomWP_U01
KomWP_K01
KomWP_K02

Ogólna  charakterystyka  programu  Maxima.  Operatory  arytme-
tyczne,  wprowadzanie  poleceń,  wykonywanie  obliczeń  nume-
rycznych.  Operatory  logiczne  oraz  porównania.  Instrukcje  wa-
runkowe. Wybrane funkcje programu dotyczące funkcji matema-
tycznych,  wielomianów, funkcji wymiernych,  równań, układów
równań, granic ciągów i funkcji, różniczkowania, całkowania.

Grafika programu Maxima. Rysowanie wykresów w dwu i trzech
wymiarach, pakiet draw.

21 3 2 203 721

KomWP_W01
KomWP_U01
KomWP_K01
KomWP_K02

Znajdowanie  miejsc  zerowych  funkcji  poprzez  aproksymację.
Macierze,  działania na  macierzach.   Listy.  Wykresy  punktowe
oraz liniowe. Wykonywanie obliczeń w blokach. Pętle. Funkcje
użytkownika. 

21 2 1 203 721

KomWP_U02
KomWP_K01
KomWP_K02

Importowanie oraz eksportowanie danych. Wyznaczanie wektora
prawdopodobieństw  przepływu.  Teoretyczne  wprowadzenie  do
wyznaczania krzywej przepływu danej równaniem Harlachera.

21 1 1
202
203

–

KomWP_U02
KomWP_K02

Realizacja  algorytmu  wyznaczającego  krzywą  przepływu  daną
równaniem Harlachera.
Sprawdzian umiejętności.

21 3 3
202
203

–

KomWP_W02
KomWP_U03

Nauka interfejsu modułu VB, różnice między modułem a arku-
szem, obsługa błędu, podstawy składni języka VB. Pisanie pro-
stych makropoleceń. Zmienne w programie VB, w tym zmienne

21 3 2 202 –
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tablicowe.

KomWP_U03
Deklarowanie  i  obsługa  zmiennych.  Rozszerzanie  programu
Excel  o  funkcje  liczące  wielkości  związane  z  kierunkiem stu-
diów. Sprawdzian umiejętności.

21 3 2 202 –

Sumy godzin: 15 11 – –

a w porządku: wykłady, ćwiczenia – w kolejności realizowanych zajęć (tak jak w sylabusie)

4. Statystyka modułu – przedmiotu

Liczba godzin nakładu pracy studenta i punkty ECTS
Liczba
godzin

ECTS

Liczba godzin (punktów ECTS) – zakres obowiązkowy 76 3,0

Liczba godzin (punktów ECTS) – zakres do wyboru – –

Łączna liczba godzin (punktów ECTS), którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt
z nauczycielem akademickim

45 1,8

Łączna liczba godzin (punktów ECTS), którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych,
np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty

45 1,8

Przewidywany nakład pracy własnej  (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach
konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu

31 1,2

Liczba godzin (punktów ECTS) – obszar kształcenia w obszarze nauk rolniczych,  leśnych
i weterynaryjnych

34 1,4

Liczba godzin (punktów ECTS) – obszar kształcenia w obszarze nauk technicznych 42 1,6

5. Kryteria oceny

Efekt kształcenia dla przedmiotu – KomWP_W01

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu.

Na ocenę 3,0 Student uzyskał od 50 do 60% poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu.

Na ocenę 3,5 Student uzyskał od 60 do 70% poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu.

Na ocenę 4,0 Student uzyskał od 70 do 80% poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu.

Na ocenę 4,5 Student uzyskał od 80 do 90% poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu.

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 90% poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – KomWP_W02

Na ocenę 2,0 Student nie spełnia co najmniej jednego z warunków oceny dst.

Na ocenę 3,0
Student zna:
 podstawowe funkcje modułu VB,
 zna podstawowe instrukcje, ich składnie, zasady pisania podprogramu.

Na ocenę 3,5 Dodatkowo student zna zasady wskazywania błędu (na błędzie, po błędzie) przez program.

Na ocenę 4,0 Dodatkowo student zna 1 z:  zna różnice między modułem a arkuszem i wie którego użyć
w określonych sytuacjach,

 zna typy zmiennych i sposoby ich deklarowania i używania,

 zna większość poznanych komend.

Na ocenę 4,5 Dodatkowo student zna 2 z:

Na ocenę 5,0 Dodatkowo student zna:

Efekt kształcenia dla przedmiotu – KomWP_U01

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu.

Na ocenę 3,0 Student uzyskał od 50 do 60% poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu.
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Na ocenę 3,5 Student uzyskał od 60 do 70% poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu.

Na ocenę 4,0 Student uzyskał od 70 do 80% poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu.

Na ocenę 4,5 Student uzyskał od 80 do 90% poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu.

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 90% poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – KomWP_U02

Na ocenę 2,0
Student nie potrafi przedstawić rozwiązania prostego problemu z inżynierii i gospodarki wodnej, w
którym Maxima jest narzędziem obliczeniowym.

Na ocenę 3,0
Student potrafi przedstawić rozwiązanie prostego problemu z inżynierii i gospodarki wodnej z ze-
stawu problemów podanych przez prowadzącego, w którym Maxima jest narzędziem obliczenio-
wym.

Na ocenę 3,5
Student potrafi przedstawić rozwiązanie dwóch prostych problemów z inżynierii i gospodarki wod-
nej z zestawu problemów podanych przez prowadzącego, w których Maxima jest narzędziem obli-
czeniowym.

Na ocenę 4,0
Student potrafi przedstawić rozwiązanie dwóch prostych problemów z inżynierii i gospodarki wod-
nej, w których Maxima jest narzędziem obliczeniowym, przy czym co najmniej jeden nie został
wybrany z zestawu problemów podanych przez prowadzącego.

Na ocenę 4,5
Student potrafi przedstawić rozwiązanie trzech prostych problemów z inżynierii i gospodarki wod-
nej, w których Maxima jest narzędziem obliczeniowym, przy czym co najmniej jeden nie został
wybrany z zestawu problemów podanych przez prowadzącego.

Na ocenę 5,0
Student potrafi przedstawić rozwiązanie czterech prostych problemów z inżynierii  i  gospodarki
wodnej, w których Maxima jest narzędziem obliczeniowym, przy czym co najmniej dwa nie zosta-
ły wybrane z zestawu problemów podanych przez prowadzącego.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – KomWP_U03

Na ocenę 2,0 Student nie spełnia jednego z warunków dla oceny dst 

Na ocenę 3,0
Student potrafi stworzyć działające makropolecenie i funkcję - dopuszczalne są pewne błędy w ra-
chunkach, ale uruchomienie nie może spowodować zawieszenia.

Na ocenę 3,5 Ocena w zależności od ilości spełnionych kryteriów:

 posługiwanie się instrukcją warunkową If,

 posługiwanie się pętlą,

 obsługa zmiennych tablicowych,

 zaawansowana komunikacja użytkownik – komputer (działanie przez komórki i okna, 
prosta obsługa błędu)

Na ocenę 4,0

Na ocenę 4,5

Na ocenę 5,0

Efekt kształcenia dla przedmiotu – KomWP_U04

Na ocenę 2,0
Nie potrafi odczytać elementów prostego projektu ani sporządzić przy użyciu oprogramowania pa-
kietu CAD dokumentacji graficznej.

Na ocenę 3,0
Potrafi odczytać podstawowe elementy prostego projektu i sporządzić bez ograniczeń czasowych
prostą dokumentacje graficzną.

Na ocenę 3,5
Potrafi odczytać elementy prostego projektu i sporządzić bez ograniczeń czasowych dokumentacje
graficzną.

Na ocenę 4,0
Potrafi odczytać elementy rozbudowanego projektu i sporządzić w ograniczonym czasie dokumen-
tację graficzną.

Na ocenę 4,5
Potrafi odczytać i zinterpretować elementy rozbudowanego projektu, mając podstawowe dane jest
w stanie szybko sporządzić dokumentację graficzną.

Na ocenę 5,0
Potrafi odczytać, interpretować elementy projektu, tworzy szybko dokumentację graficzną, korzy-
sta z efektywnych metod przenoszenia danych i tworzenia projektu.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – KomWP_K01

Na ocenę 2,0 Nie ma świadomości postępu technicznego oraz rozwoju komputerowych narzędzi użytkowych.

Na ocenę 3,0
Ma świadomość postępu technicznego oraz rozwoju komputerowych narzędzi użytkowych, ale nie
rozumie potrzeby ciągłego doskonalenia się.

Na ocenę 3,5 Ma świadomość postępu technicznego oraz rozwoju komputerowych narzędzi użytkowych oraz

5



wykazuje słabe rozumienie potrzeby ciągłego doskonalenia się.

Na ocenę 4,0
Ma świadomość postępu technicznego oraz rozwoju komputerowych narzędzi użytkowych oraz
wykazuje rozumienie potrzeby ciągłego doskonalenia się, lecz nie podejmuje inicjatywy i działań
zmierzających do poznania nowych narzędzi.

Na ocenę 4,5
Ma świadomość postępu technicznego oraz rozwoju komputerowych narzędzi użytkowych oraz
wykazuje rozumienie potrzeby ciągłego doskonalenia się. Podejmuje inicjatywę i działania zmie-
rzające do poznania nowych narzędzi.

Na ocenę 5,0
Ma świadomość postępu technicznego oraz rozwoju komputerowych narzędzi użytkowych oraz
wykazuje rozumienie potrzeby ciągłego doskonalenia się. Podejmuje inicjatywę i aktywne działa-
nia zmierzające do poznania nowych narzędzi.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – KomWP_K02

Na ocenę 2,0 Nie potrafi pracować w grupie oraz wykazuje postawę aspołeczną i demonstruje niechęć  do pracy.

Na ocenę 3,0
Podejmuje pracę w grupie, ale demonstruje niechęć do pracy oraz nie chce przyjmować żadnych
nowych zadań.

Na ocenę 3,5 Podejmuje pracę w grupie, ale niechętnie przyjmuje nowe zadania.

Na ocenę 4,0 Potrafi pracować w grupie oraz przyjmuje nowe zadania.

Na ocenę 4,5 Potrafi pracować w grupie oraz przyjmuje nowe zadania, wykazując przy tym inwencję twórczą.

Na ocenę 5,0
Potrafi aktywnie pracować w grupie oraz przyjmuje nowe zadania, wykazując przy tym inwencję
twórczą.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – KomWP_K03

Na ocenę 2,0 Nie rozumie potrzeby ciągłego kształcenia.

Na ocenę 3,0 Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Na ocenę 3,5 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Na ocenę 4,0
Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych oraz wykazuje ak-
tywną postawę wobec poruszanych zagadnień.

Na ocenę 4,5
Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych oraz wykazuje ak-
tywną postawę wobec poruszanych zagadnień i problemów ochrony środowiska.

Na ocenę 5,0
Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych oraz
wykazuje aktywną postawę wobec postawionych problemów ochrony środowiska.
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