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Cele kształcenia 

Cel ogólny:  

 kształtowanie umiejętności tworzenia rysunku prototypowego. 

Cele szczegółowe: 

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi: 

 utworzyć szablon  rysunku, 

 zmienić cechy i atrybuty warstw, 

 utworzyć i sformatować style wymiarowania, 

 utworzyć i sformatować style tekstu, 

 zapisać i wyedytować szablon rysunku, 

 uruchomić szablon rysunku. 

Metody kształcenia: pokaz z wyjaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. 

Forma pracy: indywidualna. 

Czas pracy: 1godzina dydaktyczna. 

Środki dydaktyczne: komputer z programem AutoCad i rzutnikiem multimedialnym, pisaki, 

arkusze papieru do notatek. 

 

Przebieg zajęć: 

Zadanie dla ucznia 

Przedmiotem ćwiczenia jest stworzenie rysunku prototypowego w programie AutoCad. 

 

FAZA WSTĘPNA 

Czynności organizacyjno-porządkowe, podanie tematu zajęć. 



FAZA WŁAŚCIWA 

1. Wprowadzenie 

2. Przedstawienie celów zajęć. 

3. Realizacja tematu: 

– przypomnienie interfejsu programu AutoCad, 

– wyjaśnienie pojęcia warstwa, 

– przedstawienie za pomocą komputera i rzutnika multimedialnego procesu tworzenia 

warstw i zmiany atrybutów warstw, 

– przedstawienie za pomocą komputera i rzutnika multimedialnego procesu tworzenia 

i modyfikowania stylu wymiarowania, 

– pokazanie za pomocą komputera i rzutnika multimedialnego procesu tworzenia 

i modyfikowania stylu tekstu, 

– pokazanie za pomocą komputera i rzutnika multimedialnego metody zapisywania, 

edytowania i otwierania pliku prototypowego, 

– ocena aktywności i umiejętności uczniów. 

1. Analiza zajęć: 

– Uczniowie wraz z nauczycielem wskazują, które etapy ćwiczenia sprawiły im 

najwięcej trudności. 

– Nauczyciel podsumowuje ćwiczenie, wskazuje, jakie nowe i ważne umiejętności zostały 

ukształtowane, jakie wystąpiły nieprawidłowości oraz jak ich unikać w przyszłości. 

FAZA KOŃCOWA 

Zakończenie zajęć 

Praca domowa 

Wykonaj samodzielnie szablon rysunku prototypowego dla formatu A3. 

Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: 

 anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć, trudności 

podczas realizowania zadania i zdobytych umiejętności. 

Załączniki 

1. Instrukcja wykonania ćwiczenia 

2. Pytania sprawdzające 

3. Sprawdzian postępów 

  



Załącznik nr 1 

 

Instrukcja wykonania rysunku prototypowego: 

Celem ćwiczenia jest wykonanie rysunku prototypowego, który będzie wykorzystywany 

w tworzeniu większości pozostałych rysunków. 

Po uruchomieniu programu AutoCad należy: 

1. Ustalić granice rysunku za pomocą polecenia GRANICE. W odpowiedzi na zgłoszenie 

- Określ lewy dolny narożnik należy wpisać współrzędne 0,0 

- Określ prawy górny narożnik należy wpisać 297,210 (rozmiar arkusza A4) 

2. Wykorzystując polecenie ZOOM z opcją Wszystko dokonujemy zmiany wyświetlanego 

obszaru rysunku, 

3. Za pomocą polecenia JEDN wywołujemy okno dialogowe Jednostki i określamy w nim 

format jednostek, których będziemy używać w czasie pracy z rysunkiem. W tym celu 

ustawiamy w polu: 

Długość Typ – Dziesiętne 

Dokładność – 0,00 

Kąt typ – Stopnie dziesiętne 

Dokładność – 0,0 

Skala wstawiania – Milimetry 

Oświetlenie – Międzynarodowe 

 

 
 

W oknie dialogowym Zwrot: Zaznaczamy Wschód 

 

 



4. Wykorzystując polecenie WARSTWA wywołujemy okno dialogowe Warstw 

i wprowadzamy do rysunku nazwy i cechy warstw podane poniżej. Jako warstwę 

aktualną należy ustawić warstwę RYSUNEK. 

 

 
 

5. Za pomocą wpisania polecenia RLSKALA ustalamy warstwę skalowania linii 

Nieciągłych na wartość 15. 

6. Następnie wpisujemy polecenie ODSTAN i po wyświetleniu okna dialogowego „Pomoce 

rysunkowe” ustalamy wartość skoku na 10 i siatki na 10 jednostek, 

 

 
 

włączamy śledzenie biegunowe, 

 

 
 



ustawiamy lokalizację względem punktu czyli: Koniec, Centrum, Punkt przecięcia 

 

            
 

 

włączamy trzy opcje w zakładce Wprowadzanie dynamiczne 

 

 
 

7. Wpisujemy kolejno po sobie trzy polecenia zmiennych systemowych SKPOLY, 

PDMODE nadajemy im kolejno wartości 1 i 3. 

8. Za pomocą polecenia STYL definiujemy nowy styl tekstu nazywając go SZABLON 

i ustawiając Nazwę czcionki, jako VERDANA, Wysokość 3. Ustawiamy ten styl, jako 

bieżący. 

 

 
 

  



9. Za pomocą polecenia ODWYM definiujemy nowy styl wymiarowania. Styl ten 

nazwiemy SZABLON i pracę nad nowym stylem rozpoczniemy z ISO-25. Zdefiniuj 

nowy styl tak jak pokazują poniższe rysunki, w pozostałych zakładkach nic nie 

zmieniamy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Zapisać rysunek na dysku poleceniem Zapisz jako z menu Plik o nazwie PROT_A4 

pamiętając aby w typie zapisywanego pliku ustawić go jako PLIK SZABLONU 

i zatwierdzić Opcje szablonu, gdzie jednostki miary wskazane są jako Metryczne. 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Pytania sprawdzające 

 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Co to jest szablon rysunkowy? 

2. Do czego służy polecenie WYMSTYL? 

3. Do czego służy polecenie ZOOM? 

4. Do czego służy polecenie JEDN? 

5. W jaki sposób można zdefiniować styl tekstu? 

6. Do czego służą warstwy w programie AutoCad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

Sprawdzian postępów 

 

Czy potrafisz: 
 Tak Nie 

1. utworzyć warstwy   

2. modyfikować warstwy   

3. tworzyć i modyfikować style tekstu   

4. tworzyć i modyfikować style wymiarowania   

5. zmieniać i stosować pomoce rysunkowe   

6. tworzyć i zapisywać rysunek prototypowy   

 

 
 


