
RYSUNEK BUDOWLANY 

ZAWÓD: Monter zabudowy i robót wykończeniowych  

w budownictwie 

 

Kurs w terminie: 2.11.2020r. – 27.11.2020r. 

 

Nauczyciel: Joanna Gorajczyk   e-mail: kw_gorajczyk@wp.pl 

 

 

CZĘŚĆ 1: 

1. Informacje tekstowe na rysunkach. 

2. Przybory i materiały kreślarskie. 

3. Pismo techniczne. 

4. Pismo techniczne proste – ćwiczenia. 

5. Pismo techniczne ukośne – ćwiczenia. 

6. Rodzaje i grubości linii rysunkowych. 

7. Rodzaje i grubości linii rysunkowych – ćwiczenie. 

8. Skale i podziałki rysunkowe. 

 

UWAGA! Instrukcja: 

Po zapoznaniu z materiałem części 1, proszę o przesłanie zdjęcia pracy rysunkowej na e-mail 

nauczyciela: kw_gorajczyk@wp.pl 

W tytule wiadomości proszę podać: Imię i nazwisko, Rysunek budowlany część 1 

Przesłanie prac, będzie zaliczeniem materiału z tej części przedmiotu. 

 

DZIĘKUJE! Czekam na email od Ciebie! 

 

 

 

 

 

mailto:kw_gorajczyk@wp.pl
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Lekcja 1 

Temat: Informacje tekstowe na rysunkach 
 

Każdy arkusz powinien posiadać:  
• linię obramowania obszaru rysunku,  
• linię obcięcia kopii w odległości a od linii obramowania (a = 5 mm na formatach A3 i 
mniejszych oraz a = 7 ÷ 10 mm na formatach większych),  
• linię obcięcia oryginału w odległości b równej 5 mm od linii obcięcia kopii. Grubość tych 
linii wynosi minimum 0,5 mm. 
 
Powierzchnię arkusza rysunkowego dzielimy na trzy części:  
• rysunkową,  
• tekstową  
• tytułową 

 
 
Tabliczka rysunkowa. 
Znaczna cześć objaśnień i uwag, dotyczących rysunku zawieramy w tabliczce rysunkowej, 
która umieszcza się w prawym dolnym rogu arkusza tak aby przylegała do linii obramowania. 
 
Wzór tabliczki rysunkowej: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabliczka powinna zawierać: 
• nazwę właściciela rysunku/inwestora  

• tytuł projektu wraz z nazwą obiektu i adresem inwestora  

• tytuł rysunku opisujący co przedstawia dany rysunek, np. rzut parteru 

• numer rysunku 

• podziałkę (skalę) rysunku  



• nazwisko i podpisy autorów projektu –kreślącego i kierownika pracowni  

• datę ukończenia rysunku 

• inne niezbędne informacje 

Lekcja 2 
 

Temat: Przybory i materiały kreślarskie 
 
Podstawowy sprzęt i przybory kreślarskie: 
 
przykładnica – służy do kreślenia linii prostych poziomych i 
do opierania trójkątów przy kreśleniu linii ukośnych  
 
 
 
 

 

trójkąty kreślarskie – stosuje się do kreślenia linii pionowych i 
ukośnych; są dwa rodzaje trójkątów: jeden o kątach 45°, 45° i 90°; drugi 
– 30°, 60° i 90°  
 
 
 
 
 

linijka (liniał z podziałką, przymiar rysunkowy) – stosowana do odmierzania 
odcinków lub odczytywania wymiarów 
 
 
 
 

kątomierz – do wyznaczania kątów 
 

 

 

krzywiki - służą do rysowania linii krzywych, których 
nie można wykreślić cyrklem 
 

 

 

cyrkle – stosowane są do wykreślania okręgów i łuków; są 

różne odmiany cyrkli jak: uniwersalny, zerownik, podziałowy. 

 

 



rapitografy – służą do kreślenia tuszem i do opisywania 

rysunków 

 
 

 

 

 

 

ołówki – służą do kreślenia i do opisywania rysunków, różnią się stopniem twardości i 

grubością grafitu, oznaczone odpowiednią literą: 

B - grupa grafitów miękkich  
H – twardych  
HB lub F – o średniej twardości 

Zastosowanie i właściwości grafitów różnej twardości: 
 

 

Gumki 
Rozróżniamy dwa rodzaje gumek: 
 
gumki miękkie – służą do usuwania linii wykonywanych miękkimi ołówkami 

gumki twarde – do usuwania śladów linii lub fragmentów rysunku  
 



Lekcja 3, 4, 5 
 

Temat: Pismo techniczne. Ćwiczenia w pisaniu pismem technicznym prostym 
lub ukośnym 
 

Pismo techniczne stosuje się do opisywania rysunków technicznych  
 
Rozróżniamy rodzaje pisma : 
 
PISMO TYPU A [d=(h/14)]  
PISMO TYPU B [d=(h/10)]  
 
Gdzie: d - grubość linii pisma, h - wysokość pisma 
 
Rozróżnia się wysokość pisma:  
1,3 mm, 1,8 mm, 2,5mm, 3.5mm, 5,0 mm, 7,0 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm  
 
Rodzaje pisma 
 
Pismo Rodzaju A d=h/14  

 

Pismo Rodzaju B d=h/10 

 



Parametry pisma rodzaju B 
 

 

h - wysokość pisma 
c - wysokość małych liter 
g - szerokość liter 
d - szerokość linii pisaka  

a - odstęp między literami 
e–- odstęp między wyrazami 

 
Wielkości charakterystyczne dla pisma technicznego rodzaju B 

 

 

Oznaczeni

e 

Wymiary w [mm] 

h - wysokość 

wielkiej litery 
1,8 2,5 3,5 5 7 1

0 

14 20 

c - wysokość 

małej litery 
1,3 1,8 2,5 3,

5 

5 7 10 14 

a - odstęp 

pomiędzy 

literami 

0,3

5 

0,5 0,7 1 1,

4 

2 2,

8 

4 

b - odstęp 

pomiędzy 

wierszami 

3,1 4,3 6 8,

5 

12 1

7 

24 34 

e - odstęp 

pomiędzy 

wyrazami 

1,1 1,5 2,1 3 4,

2 

6 8,

4 

12 

d - grubość 

linii pisma 
0,1

8 

0,2

5 

0,3

5 

0,

5 

0,

7 

1 1,

4 

2,

0 



Lekcja 6,7 

 
Temat: Rodzaje i grubości linii rysunkowych. Rodzaje i grubości linii 
rysunkowych – ćw. w ołówku. 
 

Podział linii rysunkowych 

a) pod względem struktury linie rysunkowe dzieli się na: 
• ciągłe, 
• przerywane (np. linie kreskowe), 
• przerywane złożone (np. linie punktowe) 

b) Pod względem grubości linie rysunkowe dzieli się na: 
• cienkie, grubości a/2, 
• grube, grubości a,, 
• bardzo grube, grubości 2a. 
 

 

 



GRUBOŚCI LINII 

 

• Żeby rysunek techniczny był wyraźny, przejrzysty i czytelny stosujemy różne rodzaje i 
odmiany linii. Inne linie stosuje się do narysowania krawędzi przedmiotu, inne do 
zaznaczenia osi symetrii a jeszcze inne do zwymiarowania go.  

• Grubości linii bardzo grubych, grubych i cienkich są w stosunku liczbowym 4:2:1. 
 

 

Zastosowanie linii rysunkowych 
 

 



Lekcja 8 
 

Temat: Skale i podziałki rysunkowe 
 
Podziałka rysunkowa jest to liczbowy stosunek wymiarów liniowych przedstawionych na 
rysunku do rzeczywistych wymiarów przedmiotu. 
 

W rysunku stosuje się podziałki rysunkowe zgodne z normą PN-80/N-01610, tj.:  

• zwiększające 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1  

• naturalną 1:1  

• zmniejszające 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 itd. 
 

Dopuszcza się stosowanie podziałek pośrednich oraz rozszerzenie skali przez podziałki będące 

wielokrotnością 10. W rysunku technicznym wyróżnia się podziałkę główną (wpisywaną do tabliczki 

rysunkowej) oraz podziałki pomocnicze zapisywane przy szczegółach przestawionych w innej 

podziałce niż główna 

 

 

 

Ćwiczenie na ocenę!!! 

Wykonanie ćwiczenia będzie podstawą do zaliczenia części 1 zajęć z 

przedmiotu Rysunek budowlany. 

Na papierze milimetrowym: wykonaj swoją wizytówkę stosując zasadę pisma technicznego 

typu B. 

Wizytówka powinna zawierać: 

Imię i nazwisko ucznia 

Zawód: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

Nazwę szkoły: ( np. Zespół Szkół Nr … w Olkuszu) 

 

Jeżeli nie masz papieru milimetrowego w domu, możesz go pobrać ze strony i wydrukować! 

http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-z-papieru/papier-milimetrowy-do-

wydrukowania-szablon 


