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PROGRAM 

Certyfikowane szkolenie pakiet AutoCAD 

 

Projekt pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania 

procesem kształcenia i jakości nauczania" 

 

LP. PROGRAM KURSU 

LICZBA 

GODZIN 

DYDAKTYCZ. 

 1 24.03.2022 r. (czwartek), godz. 09:00 – 15:15 

8 Poznanie funkcji programu: prezentacja interfejsu, zapisywanie 

własnej konfiguracji interfejsu. 

 

 2 25.03.2022 r. (piątek), godz. 09:00 – 15:15 

Techniki wprowadzania danych: rysowanie według współrzędnych 

(biegunowych, kartezjańskich, bezwzględnych). 

Narzędzia do rysowania: tworzenie linii, sposoby wybierania i 

usuwania obiektów, tworzenie prostokąta, tworzenie polilinii, 

tworzenie okręgów, tworzenie linii konstrukcyjnej. 
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 3 31.03.2022 r. (czwartek), godz. 09:00 – 15:15 

Tworzenie i modyfikacja warstw w rysunku: rola warstw w 

rysunku, tworzenie i konfiguracja warstw, wstawianie i przenoszenie 

obiektów pomiędzy warstwami, usuwanie warstw. 
Opisywanie rysunku, ułatwienia rysowania: tworzenie tekstu i 

stylów tekstowych, tworzenie tabelki i stylów tabelek, wymiarowanie 

i style wymiarowania, tryb (orto, biegun, śledzenie). 
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 4 01.04.2022 r. (piątek), godz. 09:00 – 15:15 

Opisywanie rysunku, ułatwienia rysowania: tworzenie tekstu i 

stylów tekstowych, tworzenie tabelki i stylów tabelek, wymiarowanie 

i style wymiarowania, tryb (orto, biegun, śledzenie). 
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 5 07.04.2022 r. (czwartek), godz. 09:00 – 15:15 

Tworzenie i edycja bloków/ szablonów:  cel stosowania bloków, 

rodzaje bloków, tworzenie bloków, edycja bloków. 

Tworzenie i edycja brył/ modyfikatory brył: sposoby 

wprowadzania danych do utworzenia podstawowych brył, omówienie 

opcji dostępnych przy tworzeniu brył, sposoby prezentowania brył, 

narzędzia modyfikacji 2D wykorzystywane w 3D, kryteria tworzenia 

brył i powierzchni. 
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 6 08.04.2022 r. (piątek), godz. 09:00 – 15:15 

Tworzenie i edycja brył/ modyfikatory brył: sposoby 

wprowadzania danych do utworzenia podstawowych brył, omówienie 

opcji dostępnych przy tworzeniu brył, sposoby prezentowania brył, 

narzędzia modyfikacji 2D wykorzystywane w 3D, kryteria tworzenia 

brył i powierzchni. 

Tworzenie wizualizacji/ rzuty obiektów 3D: dodawanie materiałów 

do brył, sterowanie materiałem na ściankach brył, wstawienie światła 

słonecznego, tworzenie stałych scen do renderingów, podstawowe 

ustawienia renderingu, wstawienie kamer i ich ustawienia, tworzenie 

filmów bez ścieżek oraz ze ścieżkami kamery, wykorzystanie zdjęć do 

tworzenia materiałów, rodzaje sztucznych świateł. 
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 7 14.04.2022 r. (czwartek), godz. 09:00 – 15:15 

8 
 

Tworzenie wizualizacji/ rzuty obiektów 3D: dodawanie materiałów 

do brył, sterowanie materiałem na ściankach brył, wstawienie światła 

słonecznego, tworzenie stałych scen do renderingów, podstawowe 

ustawienia renderingu, wstawienie kamer i ich ustawienia, tworzenie 

filmów bez ścieżek oraz ze ścieżkami kamery, wykorzystanie zdjęć do 

tworzenia materiałów, rodzaje sztucznych świateł. 

Wydruki projektów/ wydruk w układach: opis układu, konfiguracja 

układu, wstawianie i konfiguracja RZUTNI, przestrzeń PAPIERU i 

MODELU, ustawienie SKALI WYDRUKU, wstawianie kilku rzutni. 

 

 8 15.04.2022 r. (piątek), godz. 09:00 – 15:15 

Wydruki projektów/ wydruk w układach: opis układu, konfiguracja      

układu, wstawianie i konfiguracja RZUTNI, przestrzeń PAPIERU i 

MODELU, ustawienie SKALI WYDRUKU, wstawianie kilku rzutni. 
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Suma godzin 64 

 
 

 

 


