
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA

W KRAKOWIE

KARTA MODUŁU (część II) 

Moduł  Informatyczne  podstawy  projektowania  składa  się  z  dwóch  przedmiotów:  Informatyczne
podstawy projektowania (część I), Informatyczne podstawy projektowania (część II). 
Warunkiem zaliczenia modułu jest  uzyskanie pozytywnej  oceny z części  I  i  II.  Ocena końcowa z
modułu (OK) zostanie wyznaczona na podstawie wzoru: OK=(OK1+OK2)/2, gdzie OK1 i OK2 są
ocenami końcowymi odpowiednio z części I i II. 

1. Informacje ogólne

Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Specjalność: brak

Profil kształcenia: ogólnoakademicki (A)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Stopień kształcenia: I

Semestr: 2

Nazwa modułu (j. pol.): Informatyczne podstawy projektowania

Nazwa modułu (j. ang.): Computer Aided Design

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

Osoby prowadzące:

część I

część II dr inż. Jacek Florek , dr inż. arch. Piotr Herbut, dr inż. Mateusz Strutyński,

dr inż. Andrzej Strużyński, mgr inż. Sabina Angrecka

Liczba godz. w planie studiów:

część I

część II

wykłady 5 godz., ćwiczenia 30 godz. 

wykłady 10 godz., ćwiczenia 30 godz.

Liczba punktów ECTS: 5

Język wykładowy: polski

Kod przedmiotu: I.INFP-P.SI.IISXX

Cele przedmiotu:

część II Zapoznanie  z  terminologią  i  podstawowymi  zagadnieniami  z  zakresu  rysunku
technicznego, budowlanego i grafik inżynierskich. Celem nauczania przedmiotu jest
przygotowanie  studentów  do  wykorzystywania  programu  AutoCAD  w  stopniu
podstawowym.  Wiedza  ta  będzie  wykorzystywana  w  dalszym  toku  studiów  do
wykonywania projektów.

Wymagania wstępne:

część II

Przedmiot  podstawowy,  podstawowa  umiejętność  obsługi  komputera  PC  (na
poziomie szkoły średniej).

Informatyczne podstawy projektowania, cz. I 

Literatura:
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część II 1. P. Czarny, Excel 2007 PL. Kurs, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

2. Jaskulski  A.  2011.  Autocad  2012/LT2012/WS+.  Podstawy  projektowania
parametrycznego i nieparametrycznego. Wydawnictwo PWN.

3. C.  T.  Lachowicz,  Matlab,  Scilab,  Maxima.  Opis  i  przykłady  zastosowań,
Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2005.

4. B. Leś, ABC Internetu 2003, Kraków 2003.

5. K. Masłowski, Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik, Wydawnictwo Helion,
Gliwice 2007.

6. W.  Młocek,  Matematyka  wyższa  z  Maximą  (skrypt  dla  studentów w wersji
elektronicznej), Kraków 2008.

7. M.  Parlińska,  J.  Parliński,  Badania  statystyczne  z  Excelem,  Wydawnictwo
SGGW, Warszawa 2003. 

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

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

10. A. Snarska, Makropolecenia w Excelu, PWN, Warszawa 2007.

2. Efekty kształcenia (EK) dla przedmiotu (część II)

Symbol
efektów

kształcenia
dla 

przedmiotu

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu
Odniesienie do

efektów 
kierunkowych

WIEDZA

IPP_W04
Ma  wiedzę  z  zakresu  branżowych  przepisów  prawnych,  ochrony  własności
intelektualnej zna normy i wytyczne projektowania prostych systemów, obiektów
i konstrukcji stosowanych w inżynierii środowiska lub ich elementów.

IS1_W06

IPP_W05
Wykazuje  znajomość technik  CAD stosowanych w środowisku pozwalających
wykorzystać  i  kształtować  potencjał  przyrody  w  celu  zagospodarowania
przestrzennego zlewni i poprawy jakości życia człowieka.

IS1_W14

UMIEJĘTNOŚCI

IPP_U05
Umie odczytać rysunki budowlane i geodezyjne, potrafi sporządzić dokumentację
graficzną  oraz  opracować  i  wykorzystać  w  projektowaniu  programy
komputerowe, w tym oprogramowanie pakietu CAD.

IS1_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

IPP_KO2

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

IS1_K09
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3. Treści kształcenia przedmiotu (część II)

Wykład

Lp. Treści kształcenia
Liczba
godzin

2W1
Rodzaje rysunków inżynierskich, przykłady zastosowania. Linie rysunkowe i oznaczenia graficzne
oraz techniczne, zasady wykonywania rzutów poziomych i przekrojów.

2

2W2
Przykłady  wykorzystania  typu  grafik  inżynierskich  w  praktyce  projektowej  i  wykonawczej.
Tworzenie dokumentacji technicznej.

2

2W3
Rodzaje map geodezyjnych ich zawartość oraz zasady tworzenia i wykorzystania systemach CAD.
Opisy techniczne.

1

2W4
Charakterystyka zlewni. Pozyskiwanie informacji o terenie. Tworzenie przekrojów poprzecznych i
podłużnych.

1

2W5 Przykłady zastosowania oprogramowania CAD w projektach inżynierii wodnej. 2

2W6 Zastosowanie oprogramowania CAD w projektach geoprzestrzennych. 2

Suma godzin 10

Ćwiczenia projektowe

Lp. Treści kształcenia
Liczba
godzin

2C1
Różnice pomiędzy rysunkiem wektorowym i rastrowym, praca w obszarze graficznym i tekstowym,
funkcje obszaru graficznego, klawiatury i myszy, wydawanie poleceń, zoom, rysunki prototypowe,
linia, wymiary, siatka, skok, pomoce rysunkowe, cofaj odtwórz.

3

2C2
Podstawowe  polecenia  rysunkowe.  Współrzędne  kartezjańskie  i  biegunowe,  względne  i
bezwzględne,  lokalizacje  obiektów,  śledzenie  kursora,  wybór  punktów  charakterystycznych.
Zastosowanie i modyfikacja wyświetlania punktów.

4

2C3
Modyfikacja obiektów rysunkowych, zastosowanie opcji lokalizacyjnych, sposoby wskazywania i
modyfikacji obiektów.

4

2C4
Zmiana  układu  współrzędnych,  układ  lokalny i  globalny,  zastosowania,  rzutnie  w rysunku  2D,
widok.

2

2C5 Praca na warstwach, rodzaje linii, skale linii, kreskowanie. 2

2C6 Jednostki, dokładność, wymiarowanie i ich style. 2

2C7 Bloki, obiekty rastrowe, kolejność i intensywność wyświetlania, ramki, raster jako podkład. 2

2C8
Praca z tekstem i z linią poleceń, prezentacja, funkcje w skrypcie, masowe przenoszenie danych, 
makra systemowe. 

6

2C9 Podstawy modelowania 3D, widoki, układ współrzędnych, perspektywa. 3

2C10
Przygotowanie rysunku do wydruku, ustalanie skali, drukowanie w skali z obszaru modelu i 
papieru.

2

Suma godzin 30
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4. Statystyka przedmiotu (część II)

Forma aktywności studenta
Liczba
godzin

ECTS

Udział w wykładach 10 0,4

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 5 0,2

Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia i obecność na egzaminie/zaliczeniu 10 0,4

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych i seminariach 30 1,2

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń oraz kolokwium 12 0,48

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 67 2,68

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

40 1,6

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

68 2,7

Liczba godzin (punktów ECTS) – obszar kształcenia w obszarze nauk technicznych 59 2,3

5. Sposoby oceny (część II)

Ocena formująca

Ocena zadanych ćwiczeń rysunkowych sprawdzająca opanowanie i umiejętności zastosowania poznanych
narzędzi na kolejnych zajęciach.

Ocena podsumowująca

Sprawdzian wiedzy praktycznej w postaci wykonania zadanych do narysowania rysunków.
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6. Matryca efektów kształcenia (część II)

Efekt
kształcenia

Treści 
programowe

Narzędzia 
dydaktyczne

Sposoby oceny

IPP_W04

Rodzaje rysunków inżynierskich, 
przykłady zastosowania. Linie 
rysunkowe i oznaczenia graficzne 
oraz techniczne, zasady 
wykonywania rzutów poziomych i 
przekrojów.
Przykłady wykorzystania typu 
grafik inżynierskich w praktyce 
projektowej i wykonawczej. 
Tworzenie dokumentacji 
technicznej.

Przykładowe projekty,
normy branżowe,
Internet, komputer

403

IPP_W05

Charakterystyka zlewni. 
Pozyskiwanie informacji o terenie. 
Tworzenie przekrojów 
poprzecznych i podłużnych.
Przykłady zastosowania 
oprogramowania CAD w projektach
inżynierii.

Przykładowe projekty
w wersji papierowej
oraz elektronicznej,

AutoCAD

403

IPP_U05

Różnice pomiędzy rysunkiem 
wektorowym i rastrowym, praca w 
obszarze graficznym i tekstowym, 
funkcje obszaru graficznego, 
klawiatury i myszy, wydawanie 
poleceń, zoom, rysunki 
prototypowe, linia, wymiary, siatka, 
skok, pomoce rysunkowe, cofaj 
odtwórz.
Zmiana układu współrzędnych, 
układ lokalny i globalny, 
zastosowania, rzutnie w rysunku 
2D, widok.
Praca na warstwach, rodzaje linii, 
skale linii, kreskowanie.
Jednostki, dokładność, 
wymiarowanie i ich style.
Bloki, obiekty rastrowe, kolejność i 
intensywność wyświetlania, ramki, 
raster jako podkład.
Praca z tekstem i z linią poleceń, 
prezentacja, funkcje w skrypcie, 
masowe przenoszenie danych, 
makra systemowe.
Przygotowanie rysunku do 
wydruku, ustalanie skali, 
drukowanie w skali z obszaru 
modelu i papieru.

AutoCAD

201

IPP_K02

Potrafi pracować indywidualnie i w
zespole;  umie  oszacować  czas
potrzebny  na  realizację  zleconego
zadania;  potrafi  opracować  i
zrealizować  harmonogram  prac
zapewniający  dotrzymanie
terminów

AutoCAD
201
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7. Kryteria oceny (część II)

Efekt kształcenia dla przedmiotu – IPP_W04

Na ocenę 2,0
Nie potrafi wykazać się wiedzą w zakresie wykonywania rysunku inżynierskiego, prowadzenia
linii, oznaczeń, tworzenia dokumentacji technicznej, nie zna map geodezyjnych ich zawartości i
zasad tworzenia.

Na ocenę 3,0
Potrafi wykazać się wiedzą w zakresie wykonywania rysunku inżynierskiego, prowadzenia linii,
stosowania prawidłowych oznaczeń, tworzenia dokumentacji technicznej, zna mapy geodezyjne
ich zawartość i zasady tworzenia w stopniu bardzo podstawowym.

Na ocenę 3,5
Potrafi wykazać się wiedzą w zakresie wykonywania rysunku inżynierskiego, prowadzenia linii,
stosowania prawidłowych oznaczeń, tworzenia dokumentacji technicznej, zna mapy geodezyjne
ich zawartość i zasady tworzenia w stopniu ponad podstawowym.

Na ocenę 4,0
Potrafi wykazać się wiedzą w zakresie wykonywania rysunku inżynierskiego, prowadzenia linii,
stosowania prawidłowych oznaczeń, tworzenia dokumentacji technicznej, zna mapy geodezyjne
ich zawartość i zasady tworzenia w stopniu dobrym.

Na ocenę 4,5
Potrafi wykazać się wiedzą w zakresie wykonywania rysunku inżynierskiego, prowadzenia linii,
stosowania prawidłowych oznaczeń, tworzenia dokumentacji technicznej, zna mapy geodezyjne
ich zawartość i zasady tworzenia w stopniu ponad dobrym.

Na ocenę 5,0
Potrafi wykazać się wiedzą w zakresie wykonywania rysunku inżynierskiego, prowadzenia linii,
stosowania prawidłowych oznaczeń, tworzenia dokumentacji technicznej, zna mapy geodezyjne
ich zawartość i zasady tworzenia w stopniu bardzo dobrym.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – IPP_W05

Na ocenę 2,0
Nie  potrafi  pozyskiwać  informacji  o  terenie,  wykonywać  przekrojów,  nie  zna  zastosowań
oprogramowania CAD w projektach geoprzestrzennych.

Na ocenę 3,0
Potrafi  pozyskiwać  informacje  o  terenie  na  podstawie  map,  wie  jak  wykonać  przekroje,  zna
zastosowania oprogramowania CAD w projektach geoprzestrzennych w stopniu podstawowym.

Na ocenę 3,5
Potrafi pozyskiwać informacje o terenie na podstawie map, wie jak wykonać przekroje, zna 
zastosowania oprogramowania CAD w projektach geoprzestrzennych w stopniu ponad 
podstawowym.

Na ocenę 4,0
Potrafi pozyskiwać informacje o terenie na podstawie map, wie jak wykonać przekroje, zna 
zastosowania oprogramowania CAD w projektach geoprzestrzennych w stopniu dobrym.

Na ocenę 4,5
Potrafi pozyskiwać informacje o terenie na podstawie map, wie jak wykonać przekroje, zna 
zastosowania oprogramowania CAD w projektach geoprzestrzennych w stopniu ponad dobrym.

Na ocenę 5,0
Potrafi pozyskiwać informacje o terenie na podstawie map, wie jak wykonać przekroje, zna 
zastosowania oprogramowania CAD w projektach geoprzestrzennych w stopniu bardzo dobrym.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – IPP_U05

Na ocenę 2,0
Nie potrafi odczytać elementów prostego projektu ani  sporządzić przy użyciu oprogramowania
pakietu 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
dokumentację 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,
korzysta z efektywnych metod przenoszenia danych i tworzenia projektu.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – IPP_K02

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
aktywną postawę wobec poruszanych zagadnień.
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Na ocenę 4,5
Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych oraz wykazuje
aktywną 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.

8. Warunki zaliczenia (część II)

Pozytywna ocena formująca i podsumowująca

Na ocenę 2,0
Projekt  zaliczeniowy  został  błędnie  wykonany,  student  nie  potrafi  prawidłowo  wykonać
dokumentacji graficznej i wykorzystać pakiet CAD z pomocą prowadzącego

Na ocenę 3,0
Projekt  zaliczeniowy  zawiera  nieznaczne  braki  w  treści,  lecz  końcowe  opracowania  są
prawidłowe. Student potrafi słabo wykorzystać pakiet CAD z pomocą prowadzącego

Na ocenę 3,5
Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i analitycznej oraz
jest kompletny w treści. Student potrafi słabo wykorzystać pakiet CAD z pomocą prowadzącego

Na ocenę 4,0
Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i opisowej oraz
jest kompletny w treści. Student potrafi dobrze wykorzystać pakiet CAD z pomocą prowadzącego

Na ocenę 4,5
Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i opisowej oraz
jest kompletny w treści. Student potrafi ponadprzeciętnie wykorzystać pakiet CAD bez pomocy
prowadzącego

Na ocenę 5,0
Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i opisowej oraz
jest kompletny w treści. Student potrafi w stopniu bardzo dobrym wykorzystać pakiet CAD bez
pomocy prowadzącego. Wykazuje inwencje i samodzielność.
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