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Przedmiot: Rysunek i dokumentacja techniczna 

Klasa I 

 
Lp. Materiał nauczania Ilość 

godz. 

 
Zapoznanie z programem nauczania i systemem oceniania, bhp i 

p.poż. 

1 

I. Zasady sporządzania rysunku technicznego 10 

 Rodzaje rysunku technicznego 1 

 Przybory i materiały do wykonywania rysunków technicznych 1 

 Normy i normatywy, oznaczenia norm 1 

 Rodzaje i grubości linii w rysunku technicznym budowlanym, ich 

zastosowanie 

1 

 Podziałki w rysunku technicznym zawodowym, przeliczanie 

podziałek, rysunki w podziałce 

2 

 Opisywanie rysunków technicznych: zasady, tabliczka, pismo 

techniczne 

2 

 Zasady wykonywania przekrojów poziomych i pionowych w 

rysunku technicznym (budowlanym) 

2 

II.  Zasady wykonywania rysunków budowlanych 13 

 Oznaczenia graficzne na rysunkach budowlanych: 

architektoniczno – konstrukcyjnych i instalacyjnych 

5 

 Wymiarowanie rysunków budowlanych 5 

 Przekroje stosowane w rysunku zawodowym budowlanym 2 

III. Projekt budowlany – wiadomości podstawowe 5 
 

Dokumentacja budowlana 2 

 
Elementy projektu budowlanego 3 

Razem: 28 

 
 

 

 

 

 

 

 



RODZAJE RYSUNKU TECHNICZNEGO  

 

Ze względu na sposób wykonania: 

Odręczny szkic 
techniczny 

Jest to rysunek odręczny, wykonany najczęściej na białym papierze. Szkic 
techniczny służy do wstępnego zapisu informacji technicznej. Nie musi 
spełniać wszystkich kryteriów rysunku technicznego. Najczęściej jest to 
rysunek nieskalowany. 

  

Rysunek 
techniczny 
wykonawczy 

Rysunek wykonawczy jest jednym z najważniejszych rysunków. Pozwala 
odtworzyć kształt przedmiotu z wymiarami. Zawiera informacje na temat 
dokładności wykonania wytworu, rodzaju materiału. Na rysunku 
wykonawczym znajdują się konieczne rzuty przedmiotu oraz wymagane 
przekroje. Rysunek wykonawczy musi być wyposażony w tabelkę 
rysunkową. Musi ona oprócz wielu koniecznych danych zawierać numer 
rysunku oraz wielkość podziałki. Numer rysunku powinien być zgodny z 
numerem części na rysunku zestawieniowym. 

Rysunek 
techniczny 
złożeniowy 

Rysunek złożeniowy jest przedstawieniem wytworu w całości. Na rysunku 
muszą być uwidocznione wszystkie części wytworu. W związku z tym w 
rysunkach złożeniowych stosuje się rzutowanie aksonometryczne i 
przekroje. Wszystkie części wytworu muszą być ponumerowane i opisane w 
tabelce rysunkowej. Na rysunku przedstawiono przekroje tylnej piasty koła 
rowerowego. Zwróć uwagę na to, że widoczne są wszystkie części piasty. 

Rysunek 
techniczny 
montażowy 

Rysunek montażowy jak sama nazwa mówi pokazuje nam sposób montażu 
wytworu techniki. Nie zawiera wymiarów wytworu (czasem zdarza się, że 
podane są wymiary gabarytowe). 

Rysunek 
techniczny 
schematyczny 

Rysunek schematyczny przedstawia zasadę działania urządzenia. W 
rysunkach schematycznych stosuje się daleko idące uproszczenia, a więc 
zawiera on symbolicznie przedstawione elementy układu, które wchodzą w 
skład określonego systemu funkcjonalnego. Do tej pory poznałeś rysunki 
schematyczne kinematyczne. W elektronice stosuje się rysunki 
schematyczne elektroniczne. Rysunkami schematycznymi są też schematy 
blokowe. 
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Według metody rzutowania rysunki techniczne dzieli się następująco: 

 Rysunek rzutowy - rysunek przedstawiający przedmiot w rzutach prostokątnych na 

wzajemnie prostopadłe płaszczyzny 

 Rysunek aksonometryczny - rysunek przedstawiający przedmiot w rzucie 

aksonometrycznym jednowymiarowym albo dwuwymiarowym prostokątnym lub ukośnym 

 Rysunek perspektywiczny - rysunek przedstawiający przedmiot w rzucie perspektywicznym 


