
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. Kreślenie linii równoległych i prostopadłych 

2. Kreślenie kątów 

3. Kreślenie figur geometrycznych. 

4. Kreślenie krzywych. 

5. Ogólne zasady rzutów prostokątnych. 

6. Rzut punktu, odcinka i prostej na trzy płaszczyzny. 

7. Rzutowanie figur. 

8. Rzutowanie brył. 

 

UWAGA! Instrukcja: 

Po zapoznaniu z materiałem części 2, proszę o przesłanie zdjęcia pracy rysunkowej na e-mail 

nauczyciela: kw_gorajczyk@wp.pl 

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

Przesłanie prac, będzie zaliczeniem materiału z tej części przedmiotu. 

 

DZIĘKUJE! Czekam na email od Ciebie! 

mailto:kw_gorajczyk@wp.pl
mailto:kw_gorajczyk@wp.pl


Temat: Kreślenie linii równoległych i prostopadłych 
 

 

 

 



 



 

 

 

 
 
 
 
 



Temat: Kreślenie kątów i figur geometrycznych 

 

 
 
 



 
 
 



 

 

 



 



 

 
 
 
 



Temat: Kreślenie krzywych 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



Tematy :  
Ogólne zasady rzutów prostokątnych.  
Rzut punktu, odcinka i prostej na trzy płaszczyzny.  
Rzutowanie figur.  
Rzutowanie brył. 
 

Rzutowanie prostokątne Zasady rzutowania prostokątnego podają normy PN-EN ISO 5456- 

3:2002 oraz PN-ISO 2594:1998. 

Rzut prostokątny powstaje wtedy, gdy wiązka promieni równoległych pada prostopadle 

na rzutnię. Najczęściej stosuje się układ dwóch lub trzech wzajemnie prostopadłych rzutni, 

które oznaczone są π1, π2, π3, co pokazuje poniższy rysunek. 

 

 

 

 
 

 

Każdy przedmiot ma charakterystyczne punkty, które określają jego kształt końcowe punkty 

odcinka, wierzchołki trójkąta czy czworokąta, wierzchołki sześcianu, wierzchołek stożka. 

Znając zasady wykonywania rzutów prostokątnych punktu, można narysować rzuty 

poszczególnych figur i brył. 

Aby otrzymać rzut punktu na rzutni (płaszczyźnie), należy przez punkt A poprowadzić 

prostą prostopadłą do tej rzutni. Prosta przebije rzutnię w pewnym punkcie, który nosi nazwę 

rzutu punktu A na danej rzutni. Rzuty punktu A oznacza się, odpowiednio do rzutni, na 

których się znajdują: A’, A’’ i A’’’. Odległość punktu A od rzutni poziomej π2 nazywa się 

wysokością  punktu A, a od rzutni pionowej π1 – głębokością punktu A. 

 

 

 



Rzutowanie punktu A na jedną (a), dwie (b) i trzy płaszczyzny 

Powyższe rysunki pokazują układ rzutni w ujęciu przestrzennym. Aby można było rzutnie 

π1, π2, π3 odtworzyć na arkuszu papieru, należy je sprowadzić do jednej płaszczyzny 

rysunkowej. 

 

Obrazują to kolejne rysunki. 

 
 

Rzut na rzutnię π1 nazywa się rzutem pionowym lub głównym, rzut na rzutnię π 2 – rzutem 

poziomym lub rzutem z góry, a rzut na rzutnię π 3 – rzutem bocznym (bocznym prawym). 

Dalszym uproszczeniem rysunku rozwiniętych rzutni jest rysunek bez zarysu rzutni. Rzuty 

pionowy i poziomy tego samego punktu leżą na jednej prostej zwanej odnoszącą. Podobnie 

rzuty pionowy i boczny. Odnosząca jest zawsze prostopadła do krawędzi przecięcia się rzutni 

 

 

 

Uproszczenie rysunku rozwiniętych rzutni – pominięcie zarysu rzutni: a) rysunek rzutowy 

punktu na dwie płaszczyzny i bez zarysu rzutni, b) rzut punktu na trzy płaszczyzny bez zarysu 

rzutni. 

Kolejne rysunki pokazują rzuty prostokątne na trzy rzutnie podstawowych figur płaskich 

i brył. 



 

Rzuty trójkąta: a) równoległego do rzutni poziomej, b) nierównoległego do rzutni 

 

Rzuty kwadratu: a) równoległego do rzutni poziomej, b) nierównoległego do rzutni 

Jeżeli rzutowana figura płaska jest równoległa do rzutni, to kształt jej rzutu na rzutnię 

równoległą do niej nie ulega deformacji. Pozostałe dwa rzuty są odcinkami. Wynika stąd 

najkorzystniejszy sposób ustawiania rzutowanych przedmiotów. 

 

 



Liczba rzutów jest zależna od złożoności przedmiotu. Może być ich więcej niż trzy, 

maksymalnie sześć. W każdym przypadku liczbę rzutów należy ograniczać do minimum 

koniecznego do przejrzystego przedstawienia i zwymiarowania przedmiotu, przy czym 

zawsze rysuje się rzut główny. 

Zgodnie z zasadami określonymi w normie przedmiot rzutowany ustawia się tak, aby jego 

charakterystyczne płaszczyzny i osie były równoległe lub prostopadłe do rzutni. 

 

 

 
 

 



 

 

 

Rzuty różnych brył na trzy rzutnie 

 

Dla łatwiejszego zrozumienia tematu polecam zapoznać się z linkami 

https://www.youtube.com/watch?v=E7C8qQasXUY 

https://www.youtube.com/watch?v=HQUo0LVUf5w&t=37s 

https://www.youtube.com/watch?v=t1ir_TWt69w 

 

 
Opracowano na podstawie podręcznika: Rysunek budowlany, wyd. WSIP. 

https://www.youtube.com/watch?v=E7C8qQasXUY
https://www.youtube.com/watch?v=HQUo0LVUf5w&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=t1ir_TWt69w


Zadanie na ocenę: 

 

Ćwiczenie 1. 

Podziel odcinek AB na siedem oraz dziewięć równych części. (wg filmiku) 

https://www.youtube.com/watch?v=1jQzRft5edA 

 

Ćwiczenie 2. 

Wykreśl pięciokąt i sześciokąt foremny. 

https://www.youtube.com/watch?v=qjMzzYlkYvk 

https://www.youtube.com/watch?v=w_zOlTiI7EE 

 

Ćwiczenie 3. 

Wykreśl elipsę.  

https://www.youtube.com/watch?v=TZ3mO_O_sZs 

https://www.youtube.com/watch?v=xYQYq8gV9wo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1jQzRft5edA
https://www.youtube.com/watch?v=qjMzzYlkYvk
https://www.youtube.com/watch?v=w_zOlTiI7EE
https://www.youtube.com/watch?v=TZ3mO_O_sZs
https://www.youtube.com/watch?v=xYQYq8gV9wo

