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Wymagania wstępne:  
 

Podstawowe wiadomości z geometrii płaszczyzny – planimetria. Elementarne wiadomości z 
geometrii przestrzeni (stereometria – zakres szkolny).  

  
Ogólny opis i cel przedmiotu: 
Geometria wykreślna jest dziedziną zajmująca się geometrycznymi metodami odwzorowywania         
figur przestrzennych na płaszczyznę rysunku. Proces kształcenia w przypadku kierunku          
architektura wnętrz powinien zostać ukierunkowany tematycznie na omówienie i przećwiczenie          
zagadnień bezpośrednio związanych z procesem projektowania i zastosowania metod geometrii          
wykreślnej w budownictwie i architekturze.  
 
Głównym celem jest wykształcenie u studentów wyobraźni przestrzennej jako zdolności nabytej           
oraz umiejętności logicznego myślenia i poprawnego wyciągania wniosków dotyczących         
układów przestrzennych. Drugim celem jest opanowanie zasad wzajemnie jednoznacznego         
odwzorowania przestrzeni na płaszczyznę przez rzutowanie jako niezbędne w praktyce          
inżynierskiej do sporządzania i czytania rysunków.  
 

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 
do PRK  dla 

kierunku 
Wiedza. Absolwent zna i rozumie  

 
K6_W02 

 
 

K6_W03 

W zaawansowanym stopniu problematykę związaną z technologiami       
stosowanymi w architekturze wnętrz z uwzględnieniem jej stałego        
rozwoju 

W zaawansowanym stopniu możliwość wykorzystania zdobytej w trakcie        
studiów wiedzy w prowadzeniu własnej działalności zawodowej 

Umiejętności. Absolwent potrafi: 
   

 



Posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem architektonicznym i innymi       
technikami cyfrowymi przy realizacji własnych prac artystycznych 
Świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego poznanego na        
kierunku architektura wnętrz 
Łączyć nowoczesną technikę z tradycyjnymi technologiami warsztatowymi 

K6_U06 
 

K6_U07 
 

K6_U09 
 
 

Kompetencje. Absolwent jest gotów do: 

K6_K01 
 

K6_K02 
 
 

Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia potrzeby          
poszerzania tej wiedzy  
 
Samodzielnego podjęcia pracy nad gromadzeniem, przetwarzaniem i       
interpretowaniem informacji potrzebnych do formułowania krytycznej      
argumentacji i rozwijania własnej idei artystycznej 
 
 
Metody kształcenia: 
 
Metoda nauki przewiduje wykorzystanie do zadań rysunkowych programu komputerowego         
wspomagającego projektowanie zamiast warsztatu tradycyjnego (linijka, kątomierz, cyrkle).  
Pierwszy etap nauki stanowią wykłady przedstawiające problematykę a następnie ćwiczenia          
projektowe prowadzone jest seria kolejno po sobie następujących zadań mających doprowadzić           
do samodzielnego przygotowania przez studentów rysunków nawiązujący do zagadnień         
budowlano architektonicznych wykorzystujących geometrię wykreślną. 
 

 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

 
Pozytywna ocena z projektu (rysunek płaski budowlany wykorzystujące zasady geometrii          
wykreślnej) 
 
 
programowe: 

Umiejętność tworzenia podstawowych rysunków budowlanych obiektów kubaturowych o        
złożonej geometrii (rzuty na dwie lub trzy rzutnie). Umiejętność odtworzenia formy           
przestrzennej obiektu na podstawie analizy rzutów (tworzenie rysunków aksonometrycznych na          
podstawie rzutów). Graficzne rozwiązywanie problemów z zakresu budownictwa ziemnego         
(linie jednakowego spadku, wyznaczanie krawędzi nasypów i wykopów) i lądowego          
(przekrycia obiektów kubaturowych, kłady przekryć). W przypadku rzutowania        
aksonometrycznego umiejętności dokonania wyboru właściwego układu i wykorzystanie jego         
własności do przedstawienia obrazu. Opanowanie zasad rozwiązywania dachów na budynkach          
wolnostojących i z elementem przyległym. Konstuowanie: cieni, panoramy perspektywicznej,         
odbić oraz restytucji w fotografii. 
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Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

System studiów Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Seminarium 
Praca 

własna 
Punkty ECTS 

niestacjonarne 1 0 18 0 0 45 3 

 2 0 18 0 0 10 1 

 3 0 18 0 0 15 1 

 


