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PRZEDMOWA  
 
Skrypt jest wynikiem dziesięcioletniego doświadczenia Autorki w nauczaniu Geometrii Wykreślnej studentów na 
Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Jest też on adresowany  
w szczególności do studentów studiów niestacjonarnych kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska.  
Może być również materiałem uzupełniającym do ćwiczeń dla studentów studiów stacjonarnych. 
 
W skrypcie przedstawiono zagadnienia zawiązane z rzutem cechowanym, a w szczególności: konstrukcje 
podstawowe i wybrane przykłady zastosowania tego rzutu w praktyce inżynierskiej. Każde odrębne zagadnienie 
przedstawiono wg następującego schematu: 
 

 wprowadzenie, w którym przedstawiono najważniejsze pojęcia, twierdzenia, założenia  
i wskazówki,  

 przykłady wraz z rozwiązaniami podzielonymi na etapy i opatrzone komentarzem,  

 zadania do samodzielnego rozwiązania,  

 rozwiązania zadań wraz ze wskazówkami i komentarzami. 
 
Wszystkie przykłady omówiono szczegółowo z wykorzystaniem rysunków i opisów do każdego etapu 
rozwiązania. 
 
Skrypt został przygotowany do druku dwustronnego w formacie A4. 
 
Przed przystąpieniem do pracy ze skryptem wymaga jest znajomość nazewnictwa i klasyfikacji brył oraz 
podstawowych konstrukcji geometrycznych takich jak:  

 podział odcinka na równe części w oparciu o twierdzenia Talesa,  

 podział łuku na równe części,  

 konstrukcja stycznej do okręgu,  

 konstrukcja wspólnych stycznych,  

 konstrukcja trójkąta równobocznego o danym boku,  

 konstrukcja kwadratu o danym boku, 

 konstrukcja wielokątów opisanych na okręgu lub wpisanych w okrąg o danym promieniu,  

 konstrukcja pięciokąta/sześciokąta foremnego o danym boku. 
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WYKAZ SYMBOLI I SKRÓTÓW  
 
A, B…, 1, 2, …I, II,..  dowolny punkt 

P punkt przebicia 

a, b… dowolna prosta 

k krawędź 

lα prosta spadu płaszczyzny α 

  , odcinek o końcach A i B  

ABC wielokąt o wierzchołkach A, B, C 

α, β… płaszczyzna 

α (A, B, C) płaszczyzna określona trzema punktami A, B, C 

α (a, b) płaszczyzna określona dwoma prostymi a, b 

π płaszczyzna odniesienia 

ma moduł prostej a 

mα moduł płaszczyzny α 

m   moduł odcinka    

 kąt nachylenia 

n nachylenie 

l oś obrotu  

S środek obrotu  

R promień obrotu  

a° kład prostej a uzyskany w obrocie o skierowany kąt inny niż 90° 

α° kład płaszczyzny α uzyskany w obrocie o skierowany kąt inny niż 90° 

A° kład punktu A uzyskany w obrocie o skierowany kąt inny niż 90° 

a
x
 kład prostej a uzyskany w obrocie o skierowany kąt 90° 

α
x
 kład płaszczyzny α uzyskany w obrocie o skierowany kąt 90° 

A
x
 kład punktu A uzyskany w obrocie o skierowany kąt 90° 

j jednostka 

A'(2) rzut punktu A o cesze dwa 

(2) cecha dwa  

pł. płaszczyzna 
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1 ELEMENTY PODSTAWOWE  

RZUT CECHOWANY jest rzutem prostokątnym na poziomą płaszczyznę odniesienia π, zwaną również rzutnią. 
Wykorzystywany jest on do rozwiązywania zadań inżynierskich związanych z powierzchnią topograficzną terenu. 
Do elementów podstawowych przestrzeni należą: punkt, prosta i płaszczyzna.  
 
Rzutowanie na płaszczyznę odniesienia jest prostokątne. Rzut cechowany jest rzutem prostokątnym, 
równoległym, co oznacza, że wszystkie promienie rzutowania są do siebie równoległe i prostopadłe do 
płaszczyzny odniesienia.  
 
Oprócz poziomej płaszczyzny odniesienia w rzucie cechowanym mówimy o płaszczyznach warstwowych, czyli 
płaszczyznach równoległych do płaszczyzny odniesienia i oddalonych wzajemnie o tę samą wartość zwaną 
jednostką (j). Do rozwiązań inżynierskich przyjmuje się jednostkę równą jednemu metrowi.  

1.1 OBRAZ PUNKTU  

Z rzutem punktu związana jest liczba będąca miarą odległości punktu od płaszczyzny odniesienia. Jest to cecha 
tego punktu, stąd też nazwa rzutu cechowanego. Odległość punktu od płaszczyzny odniesienia (cecha) jest 
wyrażona liczbą naturalną i określa ilość jednostek. 
  
Punkt jest jednoznacznie określony jeżeli jest dany jego rzut, cecha oraz jednostka. 
 
Na rysunku 1.1 przedstawiono zapis punktów A, B, C w rzucie cechowanym. Punkty zlokalizowane  
są w następujący sposób:  

 punkt A leży w płaszczyźnie odniesienia, 

 punkt B leży w odległości jednej jednostki poniżej płaszczyzny odniesienia,  

 punkt C leży w odległości dwóch jednostek nad płaszczyzną odniesienia.  
 

  
a) b) 

Rysunek 1.1 Zapis punktów w rzucie cechowanym, a) rzuty punktów A, B, C wraz z ich cechami, b) usytuowanie punktów A, B, C  
w stosunku do płaszczyzny odniesienia, j - jednostka.  

1.2 OBRAZ PROSTEJ 

W przestrzeni prosta jest jednoznacznie określona za pomocą dwóch dowolnych, niepokrywających się punktów. 
W rzucie cechowanym rzut prostej jest wyznaczony przez rzuty dwóch różnych punktów należących do niej. Jest 
to linia przechodząca przez rzuty tych punktów.  
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Prosta a może znajdować się w położeniu dowolnym (ogólnym) lub szczególnym. Rzut cechowany  
prostej a w położeniu ogólnym charakteryzują następujące parametry:  

 kierunek nachylenia lub inaczej zwrot (oznaczony strzałką) - określa kierunek, w którym maleją cechy 
kolejnych punktów prostej o cechach całkowitych,  

 moduł (m) - odległość między rzutami punktów prostej o kolejnych cechach całkowitych,  

 kąt nachylenia () prostej do płaszczyzny odniesienia - jest to kąt zawarty między prostą a i jej rzutem 
a’; 

 nachylenie prostej (n) - tangens kąta nachylenia prostej do płaszczyzny odniesienia; 

 jednostka (j); 

 cecha - odległość punktu od płaszczyzny odniesienia wyrażona liczbą całkowitą. 

 stopnie prostej - punkty na tej prostej posiadające całkowite cechy. 
 

Na Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. 1.2 przedstawiono proste w różnych położeniach dowolnych. 
zrost kąta nachylenia powoduje zmniejszenie modułu prostej. Oznacza to, że nachylenie n jest odwrotnością 
modułu. Rzut prostej, cecha, moduł i kierunek nachylenia wyznaczają położenie prostej w przestrzeni. 
 

  
a) b) 

Rysunek 1.2 Zapis prostych w rzucie cechowanym a) rzuty prostych a i b, b) usytuowanie prostych a i b w stosunku do płaszczyzny 
odniesienia; j – jednostka.  

Na rysunku 1.3 pokazano pary prostych w położeniu dowolnym:  

 skośne - nie mają żadnego punktu wspólnego,  

 przecinające się - mają jeden punkt wspólny.  
 

 
 

a) b) 

Rysunek 1.3 Rzuty prostych dowolnych, a) proste a i b są skośne, b) proste m i n są przecinające się i mają punkt wspólny A o cesze 
trzy. 
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Proste mogą się znajdować również w położeniu szczególnym (rysunek 1.4):  

 prosta równoległa do płaszczyzny odniesienia w odległości jednej jednostki.  

 prosta prostopadła do płaszczyzny odniesienia. Moduł prostej b pionowej jest równy zeru. 
 

  
a) b) 

Rysunek 1.4 Rzuty prostych w położeniu szczególnym, a) prosta a - równoległa do płaszczyzny odniesienia, prosta b - prostopadła do 
płaszczyzny odniesienia, b) zapis prostych a i b w rzucie cechowanym. 

1.3 OBRAZ PŁASZCZYZNY  

Płaszczyznę w przestrzeni jednoznacznie wyznaczają: 

 dwie proste równoległe,  

 dwie proste przecinające się,  

 prosta i punkt, 

 trzy punkty.  
 
Jeżeli w przestrzeni dana płaszczyzna α jest przecięta płaszczyznami warstwowymi, równoległymi do płaszczyzny 
odniesienia, to w wyniku przecięcia otrzymamy pęk prostych poziomych w zwanych liniami warstwowymi. Rzut 
linii warstwowej na płaszczyznę odniesienia nazywamy warstwicą.  
 
W rzucie cechowanym rzut płaszczyzny α opisany jest następującymi elementami (rysunek 1.5 i 1.6):  

 prosta spadu jest to prosta l o największym kącie nachylenia do płaszczyzny odniesienia, leżąca  
w płaszczyźnie α. Warstwice są prostopadłe do prostej spadu. Nachylenie prostej spadu jest równe 
nachyleniu płaszczyzny α do płaszczyzny odniesienia.  

 plan warstwicowy to zbiór warstwic. Odległość na płaszczyźnie odniesienia pomiędzy rzutami kolejnych 
warstwic nazywamy modułem płaszczyzny mα.  
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Rysunek 1.5 Płaszczyzna α przecięta płaszczyznami warstwowymi . W wyniku przecięcia otrzymujemy pęk warstwic o danych cechach 

np. w(0). 

 

  
a) b) 

Rysunek 1.6 Zapis płaszczyzny w rzucie cechowanym, a) kąt nachylenia płaszczyzny i prostej spadu oraz moduł płaszczyzny, b) rzut 
płaszczyzny.   

Płaszczyzny i proste mogą znajdować się w położeniu dowolnym i szczególnym. Zapis płaszczyzn w położeniu 
szczególnym pokazano na rysunku 1.7. 
 

 
Rysunek 1.7 Zapis płaszczyzn w położeniu szczególnym, α - płaszczyzna w położeniu dowolnym, β prostopadła do rzutni,  - płaszczyzna 
równoległa do rzutni w odległości dwóch jednostek od rzutni.  
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Rysunek 1.8 

PRZYKŁAD 1  

Dany jest rzut prostej a, której kąt nachylenia 
wynosi 60°. Zestopniuj prostą wiedząc, że punkt A 
leży na prostej a. 
 
 

 

Rozwiązanie  
 
Aby zestopniować prostą należy wyznaczyć moduł 
prostej a. Ponieważ punkt A leży na prostej, ma ona 
w tym punkcie cechę trzy. Wyznaczamy moduł 
korzystając z danego nachylenia i jednostki. 
Odkładamy moduł od punktu A i zwracając uwagę 
na kierunek nachylenia prostej, opisujemy kolejne 
cechy prostej.   
 

Rysunek 1.9 

 

PRZYKŁAD 2  

Wyznacz na płaszczyźnie α odcinek   , wiedząc że 
jego nachylenie wynosi 60 %.  

Rysunek 1.10 

 

Rozwiązanie 
  
Wyznaczamy kolejno: 

 moduł odcinka m  , 

 kreślimy okrąg o promieniu r = m  , 

 położenie punktu B znajdujemy w punkcie 
przecięcia się łuku z warstwicami 
płaszczyzny α. 

Zadanie posiada w tym przypadku cztery 
rozwiązania. 
 

Rysunek 1.11 
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Zadania do rozwiązania 1.1 – 1.6 

ZADANIE 1.1 Wyznacz prostą nachyloną do płaszczyzny 
odniesienia pod kątem 15°, leżącą w danej płaszczyźnie 
α i przechodzącą przez punkt A również leżący w danej 
płaszczyźnie α. 

ZADANIE 1.2. Wyznacz prostą nachyloną do 
płaszczyzny odniesienia pod kątem 15°, leżącą w danej 
płaszczyźnie α i przechodzącą przez punkt A również 
leżący w danej płaszczyźnie α. 

  
Rysunek 1.12                                                                                                       Rysunek 1.13 

ZADANIE 1.3. Wyznacz graficznie kąt nachylenia prostej 
a do płaszczyzny odniesienia. Moduł prostej wynosi 
dwie jednostki. 

ZADANIE 1.4. Wyznacz płaszczyznę o nachyleniu 1:2 
przechodzącą przez daną prostą a. 
 

  
Rysunek 1.14                                                                                                      Rysunek 1.15 

ZADANIE 1.5. Zestopniuj prostą b nachyloną pod 
kątem 45° do płaszczyzny odniesienia i mającą punkt A 
wspólny z prostą a. 

ZADANIE 1.6. Zestopniuj prostą b, której nachylenie do 
płaszczyzny odniesienia wynosi 45%. Prosta b i a 
przecinają się w punkcie A. 

  
Rysunek 1.16                                                                                                      Rysunek 1.17 
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Rozwiązanie zadań 1.1 – 1.6 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1.1 Możemy wyznaczyć dwie 
proste a i b spełniające warunki podane w zadaniu.  
 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1.2 Możemy wyznaczyć dwie 
proste a i b spełniające warunki podane zadaniu. 
Ponieważ płaszczyzna α jest pionowa, rzuty prostych 
pokrywają się z rzutem tej płaszczyzny. 

  
 Rysunek 1.18                                                                                                     Rysunek 1.19 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1.3 Kąt nachylenia prostej 
wynosi 26°. 
 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1.4 Moduł płaszczyzny 
wynosi mα = 2*j.  Prosta a jest prostą poziomą i 
jednocześnie warstwicą o cesze trzy szukanej 
płaszczyzny. Jest to jedno z dwóch rozwiązań. 

  
Rysunek 1.20                                                                                                      Rysunek 1.21 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1.5 Moduł prostej b jest w 
tym przypadku równy jednostce. W punkcie A 
odkładamy na prostej b moduł i opisujemy cechy 
zgodnie z kierunkiem nachylenia.  

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1.6 Punkt A ma cechę trzy. 
Wyznaczamy moduł prostej b i odkładamy go od 
punktu A. Opisujemy cechy zgodnie z kierunkiem 
nachylenia prostej.   

  
Rysunek 1.22                                                                                                      Rysunek 1.23 
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Zadania do rozwiązania 1.7 – 1.12 

ZADANIE 1.7 Wyznacz plan warstwicowy płaszczyzny β 
przechodzącej przez dane punkty A i B, nachyloną do 
płaszczyzny odniesienia pod kątem 30°.  

ZADANIE 1.8 Wyznacz plan warstwicowy płaszczyzny β 
przechodzącej przez dane punkty A i B, której 
nachylenie wynosi 3:4. 

  
Rysunek 1.24                                                                                                      Rysunek 1.25 

ZADANIE 1.9 Wyznacz plan warstwicowy płaszczyzny 
α, przechodzącej przez punkty A, B, C. 
 

ZADANIE 1.10 Wyznacz plan warstwicowy α, 
przechodzącej przez dany punkt A i daną prostą a. 
Moduł prostej wynosi trzy jednostki. 

  
Rysunek 1.26                                                                                                      Rysunek 1.27 

ZADANIE 1.11 Wyznacz plan warstwicowy boku ACW 
ostrosłupa, którego podstawa ABC znajduje się w 
danej płaszczyźnie α. 

ZADANIE 1.12 Wyznacz plan warstwicowy boku ABW 
ostrosłupa, którego podstawa ABC znajduje się w 
danej płaszczyźnie α. 

  
Rysunek 1.28                                                                                                      Rysunek 1.29 



Rzut cechowany - odwzorowania inżynierskie                                                              Dominika Wróblewska 
  
 

18 | S t r o n a  
 
 

Rozwiązanie zadań 1.7 – 1.12 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1.7 Wyznaczamy moduł na 
podstawie jednostki i kąta nachylenia. Następnie 
wyznaczamy okrąg r = mα o środku w punkcie B. Z 
punktu A prowadzimy styczne do okręgu.  

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1.8 Wyznaczamy mα z 
proporcji trójkąta o bokach 3j i 4j. Kreślimy okrąg r = mα 
o środku na warstwicy (0) przechodzącej przez punkty A 
i B. Prowadzimy warstwice - styczne do okręgu 
równoległe do warstwicy (0). Jest to jedno z dwóch 
rozwiązań. 

  
Rysunek 1.30                                                                                                      Rysunek 1.31 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1.9 Na odcinku    
wyznaczamy punkt o cesze (-1). Warstwica 
płaszczyzny przechodzi przez wyznaczony punkt i 
punkt A. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1.10 Stopniujemy prostą a. 
Okrąg o środku w punkcie o cesze (-1) leżącym na 
prostej i promieniu R= 3*j wyznacza cechę (0) prostej 
a. Łączymy punkt ten punkt z punktem A. Jest to 
warstwica płaszczyzny o cesze zero. 

 
 

Rysunek 1.32                                                                                                      Rysunek 1.33 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1.11 Określamy cechy 
punktów A, B, C, wyznaczamy plan warstwowy 
płaszczyzny ACW.  

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1.12 Zadanie wykonujemy 
jak zadaniu 1.11. Podstawa ostrosłupa leży na 
płaszczyźnie poziomej o cesze dwa. 

 
 

Rysunek 1.34                                                                                                      Rysunek 1.35 
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1.4 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI – elementy podstawowe 

1) Wyjaśnij pojęcia  
 
Moduł prostej 
 
 
Cecha punktu 
 
 
Nachylenie płaszczyzny  
 
 
Plan warstwicowy  
 
 
Warstwica 
 
 
Prosta spadu  
 
 
 
2) Narysuj dowolne: 

a) prostą i płaszczyznę prostopadłe do płaszczyzny odniesienia,  
b) prostą i płaszczyznę równoległe do płaszczyzny odniesienia,  
c) prostą i płaszczyznę w położeniu dowolnym.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3) Przyjmując jednostkę j = 1 cm, wyznacz rzut dowolnej prostej, której nachylenie wynosi:  

a) 30° 
b) 30% 
c) 3:4 
d) 45% 
e) 45° 
f) 15° 
g) 1:3 
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2 ELEMENTY WSPÓLNE  

2.1 KRAWĘDŹ PŁASZCZYZN  

TWIERDZENIE   
Dwie płaszczyzny, które nie są do siebie równoległe posiadają część wspólną, krawędź k. Krawędź płaszczyzn α 
oraz β wyznaczamy za pomocą dwóch punktów leżących jednocześnie na obu płaszczyznach, tj. na przecięciu 
się warstwic o tych samych cechach. 
 

 
Rysunek 2.1 Krawędź k płaszczyzn α i β przechodzi przez dwa wspólne punkty P1 i P2. Punkt P1 leży zarówno na warstwicy 1α i 1β  
a punkt P2 na warstwicy 2α i 2β. 

Trzy płaszczyzny do siebie nierównoległe mają wspólny punkt.  
 

 
Rysunek 2.2 Krawędź k płaszczyzn α i β, krawędź k1 płaszczyzn  i  krawędź k2 płaszczyzn β i  przecinają się jednym punkcie P. 
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PRZYKŁAD 1  

Wyznaczyć krawędź dwóch płaszczyzn α oraz β.  
 

Rysunek 2.3 

 

Rozwiązanie  
 
Krawędź k to prosta przechodząca przez dwa punkty 

P1 i P2 leżące na obu płaszczyznach. Punkty te 

wyznaczamy szukając przecięcia się warstwic obu 
płaszczyzn o tych samych cechach.  
 
Punkt P1 wyznaczono jako punkt wspólny warstwic o 
cesze 1.  

Punkt P2 wyznaczono jako punkt wspólny warstwic o 

cesze 2.  

Rysunek 2.4 

 

Przez punkty P1 i P2 przeprowadzamy krawędź k, 
opisujemy jej cechy i oznaczamy kierunek 
nachylenia. 
 

Rysunek 2.5 

 

PRZYKŁAD 2  

Wyznacz krawędź płaszczyzn α i β, których 
warstwice są do siebie równoległe. 
 

 

Rysunek 2.6 
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Rozwiązanie  
 
Płaszczyzny α i β mają warstwice równoległe do siebie 
nie możemy w sposób bezpośredni wykreślić szukanej 
krawędzi. Wiemy, że krawędź będzie równoległa do 
warstwic. Wiedząc, że trzy płaszczyzny mają punkt 

wspólny P, wprowadzamy dowolną płaszczyznę , aby 
go wyznaczyć. Jest to punkt, przez który przechodzi 
też szukana krawędź.  
 

Rysunek 2.7 

 

Proste k1 i k2 to odpowiednio krawędzie płaszczyzny 

 z płaszczyznami α oraz β. Przecięcie tych krawędzi 
wyznacza nam punkt wspólny P. Korzystając  
z twierdzenia Talesa określamy cechę punktu P.  
 

Rysunek 2.8 

 

Szukana krawędź k przechodzi przez punkt P i jest 
równoległa do warstwic płaszczyzn α oraz β. Prosta k 
przyjmuje cechę punktu P. 

Rysunek 2.9 

 

PRZYKŁAD 3  

Znaleźć krawędź przecięcia trójkąta ABC 
płaszczyzną α. Zaznacz widoczność trójkąta.  
 

Rysunek 2.10 
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Rozwiązanie  
 
Wyznaczamy trójkąt i jego plan warstwicowy 
będący jednocześnie opisem płaszczyzny β w której 
trójkąt ABC leży. 
 

Rysunek 2.11 

 

Wyznaczamy krawędź k płaszczyzn α oraz β 

przechodzącą przez punkty P1 i P2 wspólne dla obu 

płaszczyzn.  
 

Rysunek 2.12 

 

Na prostej k leży szukana krawędź na rysunku 

oznaczona jako odcinek   .  
 
Ostatnim krokiem jest zaznaczenie widoczności. 
Sprawdzamy położenie wybranego wierzchołka 
trójkąta w stosunku do płaszczyzny α. Np. punkt C 
ma cechę pięć, a płaszczyzna w tym miejscu cechę 
pomiędzy dwa i cztery. Oznacza to, że punkt C leży 
nad płaszczyzną. Zatem boki trójkąta pomiędzy 

krawędzią     a punktem C są widoczne. 
  
 

Rysunek 2.13 

 

PRZYKŁAD 4  

Wyznacz przekrój bryły płaszczyzną cięcia α. 
Płaszczyzna α przechodzi przez prostą m i punkt M. 
Zaznacz widoczność zakładając odcięcie części bryły 
płaszczyzną cięcia i pozostawienie D. 

Rysunek 2.14 
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Rozwiązanie  
 
Wyznaczamy plan warstwicowy płaszczyzny α. 
Prosta m jest pozioma i jednocześnie jest warstwicą 
o cesze (2) płaszczyzny α .  

Rysunek 2.15 

 

Wyznaczamy plan warstwicowy płaszczyzny ε (ABW). 

Odcinek   . dzielimy na siedem odcinków, 

wyznaczamy warstwicę (-1). Kreślimy prostą k1- 

krawędź płaszczyzn ε i α. Wyznaczamy przecięcie 

boku ABW jako odcinek o końcach w punktach R1 i 
R2.  

Rysunek 2.16 

 

Wyznaczamy plan warstwicowy płaszczyzny β (DCW). 

Odcinek   . dzielimy na siedem odcinków, 

wyznaczamy warstwicę (-1). Kreślimy prostą k2- 

krawędź płaszczyzn β i α. Wyznaczamy przecięcie 

boku CDW jako odcinek o końcach w punktach R3 i 
R4.  
 

Czworokąt o wierzchołkach w punktach R1-4 jest 
szukanym przekrojem bryły.  

Rysunek 2.17 
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Zadania do rozwiązania 2.1 – 2.6  

ZADANIE 2.1 Wyznacz przekrój bryły płaszczyzną 
cięcia α. Zaznacz widoczność zakładając odcięcie 
części bryły płaszczyzną cięcia i pozostawienie punktu 
C.  
 

ZADANIE 2.2 Wyznacz przekrój bryły płaszczyzną cięcia 
α. Zaznacz widoczność zakładając odcięcie części bryły 
płaszczyzną cięcia i pozostawienie punktu W.  
 

  
Rysunek 2.18                                                                                                      Rysunek 2.19 

ZADANIE 2.3 Wyznacz krawędź dwóch wielokątów.  
Zaznacz widoczność.  

ZADANIE 2.4 Wyznacz krawędź dwóch wielokątów. 
Zaznacz widoczność.  

  
Rysunek 2.20                                                                                                      Rysunek 2.21 

ZADANIE 2.5 Wyznacz krawędź dwóch płaszczyzn  
α i β.  

ZADANIE 2.6 Wykreśl krawędź pomiędzy 
płaszczyznami α (m,n) i β (A, a). 

  
Rysunek 2.22                                                                                                      Rysunek 2.23 
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Rozwiązania do zadań 2.1 – 2.6 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2.1 Wyznaczamy plan 
warstwicowy boku CDFH (leżący w płaszczyźnie ) 
Wyznaczamy krawędź k1 płaszczyzn α i . Wykonujemy te 
same kroki dla boku ABGE i wyznaczamy krawędź k2. Obie 
krawędzie leżą w płaszczyźnie przekroju.  

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2.2 Wyznaczamy plan 
warstwicowy płaszczyzny α oraz boku CWD (leżący w 
płaszczyźnie ) Wyznaczamy krawędź k1 płaszczyzn α i . 
Wykonujemy te same kroki dla boku ADW i wyznaczamy 
krawędź k2. Obie krawędzie leżą w płaszczyźnie przekroju.  

  
Rysunek 2.24                                                                                                      Rysunek 2.25 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2.3 Wyznaczamy plan 
warstwicowy płaszczyzn α i β, w których leżą 
wielokąty. Znajdujemy ich krawędź – prostą k. Na 
prostej leży odcinek   , który jest krawędzią 
wielokątów. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2.4 Rozwiązujemy jak zadanie 
2.3. 
 

  
Rysunek 2.26                                                                                                      Rysunek 2.27 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2.5 Płaszczyzna α jest 
pionowa, rzut krawędzi pokrywa się z jej rzutem. 
Prosta k leży na płaszczyźnie, dlatego warstwice β 
stopniują k. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2.6 Należy wyznaczyć plan 
warstwicowy płaszczyzn α i β. Następnie wyznaczamy 
krawędź tych płaszczyzn.   

  
Rysunek 2.28                                                                                                      Rysunek 2.29 
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2.2 PUNKT PRZEBICIA PŁASZCZYZNY PROSTĄ 

TWIERDZENIE   
Jeżeli prosta a i płaszczyzna α nie są do siebie równoległe, posiadają punkt wspólny P, czyli punkt przebicia 
płaszczyzny α prostą a.  
 
Aby wyznaczyć taki punkt należy wykonać następujące kroki: 

 przez prostą a poprowadzić dowolną płaszczyznę ,  

 wyznaczyć krawędź k płaszczyzn α i ,  

 wyznaczyć punkt przecięcia krawędzi k i prostej a, który jest szukanym punktem P. 
 

 
Rysunek 2.30  Wyznaczanie punktu przebicia płaszczyzny prostą, a - prosta, P - punkt przebicia, k krawędź płaszczyzn α i . 

 

PRZYKŁAD 1  

 
Wyznacz punkt przebicia płaszczyzny α prostą a. 
Określ widoczność prostej. 

Rysunek 2.31 

 

Rozwiązanie 
 
Aby wyznaczyć punkt przebicia płaszczyzny α 
prostą a należy przez prostą a przeprowadzić 

dowolną płaszczyznę . 
 

Rysunek 2.32 
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Następnie należy wyznaczyć krawędź k i punkt P, 
który jest punktem wspólnym prostych a i k. 
 
Aby określić widoczność prostej analizujemy cechy 
prostej i płaszczyzny w wybranym punkcie.  
 
Linią pogrubioną oznaczono część prostej, która 
jest widoczna czyli znajduje się nad płaszczyzną. 
 
 

Rysunek 2.33 

 

PRZYKŁAD 2  

Wyznacz punkt przebicia płaszczyzny α prostą a 
wiedząc, że nachylenie prostej wynosi 3/4. Podaj 
cechę punktu przebicia. 

Rysunek 2.34 

 

Rozwiązanie 
Płaszczyzna α jest w położeniu szczególnym - jest 
prostopadła do płaszczyzny odniesienia. Zatem 
punkt przebicia prostą można wyznaczyć w sposób 
bezpośredni w punkcie przecięcia rzutów prostej i 
płaszczyzny. 
 
Aby określić cechę punktu P należy zestopniować 
prostą. Punkt P przyjmuje tu cechę cztery.   

Rysunek 2.35 
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PRZYKŁAD 3 

Wyznacz punkt przebicia trójkąta ABC prostą a. 
Zaznacz widoczność prostej. 
 
 

Rysunek 2.36 

 

Rozwiązanie 
Wykonujemy następujące kroki; 

 wyznaczamy plan warstwicowy płaszczyzny 
α, w której leży trójkąt,  

 wprowadzamy dowolną płaszczyznę  
przechodzącą przez prostą a,  

 znajdujemy krawędź α i , 

 punkt wspólny krawędzi k i prostej a jest 
szukanym punktem przebicia P. 

Zaznaczamy widoczność analizując położenie 
wybranego punktu na prostej np. punkt o cesze (5) 
znajduje się nad płaszczyzną a, ponieważ punkt 
leżący w płaszczyźnie w tym miejscu przyjmuje 
cechę mniejszą od 5. 

Rysunek 2.37 
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Zadania do rozwiązania 2.7 – 2.12 

ZADANIE 2.7 Wyznacz punkt przebicia P płaszczyzny α 
prostą a. Zaznacz widoczność prostej.  

ZADANIE 2.8 Wyznacz punkt przebicia P płaszczyzny α 
prostą b. Wyznacz jego cechę. 

  
Rysunek 2.38                                                                                                      Rysunek 2.39 

ZADANIE 2.9 Wyznacz punkt przebicia P płaszczyzny α 
(ABC) prostą a. Zaznacz widoczność prostej.  
 

ZADANIE 2.10 Wyznacz punkty przebicia bryły prostą 
a. Zaznacz widoczność prostej i bryły. 

  
Rysunek 2.40                                                                                                      Rysunek 2.41 

ZADANIE 2.11 Wyznacz punkt przebicia płaszczyzny 
opisanej prostymi równoległymi m, n prostą a. 
Zaznacz widoczność prostej. 
 

ZADANIE 2.12 Wyznacz punkt przebicia wielokąta ABCD 
prostą a. Zaznacz widoczność prostej. 

  
Rysunek 2.42                                                                                                      Rysunek 2.43 
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Rozwiązania do zadań 2.7 – 2.12 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2.7 Cechę punktu P 
wyznaczamy z twierdzenia Talesa. Badamy widoczność 
prostej analizując wybrany punkt leżący na prostej, np. 
o cesze 2 leży w pobliżu warstwicy 5 płaszczyzny  - 
oznacza to że w tym miejscu prosta jest poniżej 
płaszczyzny  

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2.8 Ponieważ płaszczyzna jest 
pionowa, punkt przebicia wyznaczamy bezpośrednio. 
Cechę punktu określamy korzystając z twierdzenia 
Talesa.  
 

  
Rysunek 2.44                                                                                                      Rysunek 2.45 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2.9 Należy wyznaczyć plan 
warstwicowy płaszczyzny α.  

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2.10 Należy oszacować, które 
boki bryły zostaną przebite prostą i wyznaczyć plan 
warstwicowy tych boków (tzn. ABCD i ABGE).  

  
Rysunek 2.46                                                                                                      Rysunek 2.47 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2.11 Rozwiązanie zadania 
zaczynamy od zestopniowania prostej n i wyznaczenia 
planu warstwicowego płaszczyzny α(m,n). 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2.12 Rozwiązanie zadania 
zaczynamy od wyznaczenia planu warstwicowego 
płaszczyzny α, w której leży wielokąt. 

 
 

Rysunek 2.48                                                                                                      Rysunek 2.49 
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2.3 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI – elementy wspólne  

1) Co jest częścią wspólną dwóch płaszczyzn nierównoległych, a co trzech płaszczyzn nierównoległych? 
 
 
 
 
 
 
 
2) Co to znaczy "odwrotność modułu"? 
 
 
 
 
 
 
 
3) W jaki sposób wyznaczamy punkt przebicia płaszczyzny prostą? 
 
 
 
 
 
 
 
4) Co jest częścią wspólną bryły i płaszczyzny przecinającej tą bryłę? 
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3 RÓWNOLEGŁOŚĆ PROSTYCH I PŁASZCZYZN  

3.1 PODSTAWOWE TWIERDZENIA  

TWIERDZENIE   
Rzuty dwóch prostych równoległych w przestrzeni do siebie są równoległe (rysunek 3.1).  
 
W rzucie cechowanym dwie proste a i b są równoległe jeśli: 

 ich rzuty są równoległe,  

 mają ten sam moduł ma=mb,  

 mają ten sam zwrot. 
 
TWIERDZENIE  
Prosta jest równoległa do płaszczyzny, jeżeli jest równoległa do prostej leżącej w tej płaszczyźnie (rysunek 3.2). 
 
W rzucie cechowanym prosta b jest równoległa do płaszczyzny α jeśli jest równoległa do dowolnej prostej a 
leżącej w tej płaszczyźnie, tj. posiada ten sam moduł i kierunek nachylenia. Taką prostą jest również prosta 
spadu.  
 

 
 

Rysunek 3.1 Rzuty dwóch prostych równoległych  Rysunek 3.2 Rzuty prostej i płaszczyzny do niej równoległej  

 
TWIERDZENIE   
Jeżeli w płaszczyźnie α istnieją dwie różne proste a i b równoległe do płaszczyzny β, to płaszczyzny α i β są 
równoległe (rysunek 3.3). 
 
W rzucie cechowanym płaszczyzny α i β są do siebie równoległe jeśli ich proste największego spadu są do siebie 
równoległe. Oznacza to, że rzuty prostych spadu muszą mieć rzuty równoległe, mieć ten sam kierunek 
nachylenia i moduł.  
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TWIERDZENIE  
Płaszczyzna α jest równoległa do prostej a jeżeli znajduje się w niej przynajmniej jedna prosta równoległa do 
prostej a (rysunek 3.4). 
 
 

  
 

Rysunek 3.3 Równoległe płaszczyzny posiadają parami do siebie 
równoległe proste leżące w tych płaszczyznach.  

 

Rysunek 3.4 Płaszczyzna jest równoległa do prostej a ponieważ 
leży w niej prosta b równoległa do prostej a.  

 

 

PRZYKŁAD 1  

Wyznacz płaszczyznę α równoległą do płaszczyzny 
β i przechodzącą przez punkt A. 
 

Rysunek 3.5 

 

Rozwiązanie  
 
Płaszczyzna α równoległa do płaszczyzny β posiada 
prostą spadu równoległą do prostej spadu 
płaszczyzny β. Warstwica szukanej płaszczyzny o 
cesze zero przechodzi przez punkt A. 
 

Rysunek 3.6 
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PRZYKŁAD 2 

Przez punkt P poprowadź prostą m równoległą do 
prostej a.  
 

Rysunek 3.7 

 

Rozwiązanie 
 
Szukana prosta m posiada ten sam moduł i zwrot 
co prosta a, a jej rzut jest równoległy do rzutu 
prostej a. Ponieważ prosta m przechodzi przez 
punkt P, moduł odkładamy na prostej od punktu P 
o cesze dwa. 
 

Rysunek 3.8 
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Zadania do rozwiązania 3.1 – 3.6 

ZADANIE 3.1 Wyznacz płaszczyznę α równoległą do 
płaszczyzny β, przechodzącą przez punkt A. 

ZADANIE 3.2 Wyznacz płaszczyznę α równoległą do 
płaszczyzny β, przechodzącą przez punkt A. 

  
Rysunek 3.                                                                                                      Rysunek 3.10 

ZADANIE 3.3. Wyznacz płaszczyznę β równoległą do 
prostej a, przechodzącą przez punkt A. 

ZADANIE 3.4 Wyznacz płaszczyznę α równoległą do 
prostej a, przechodzącą przez punkt A. Moduł prostej a 
wynosi 3 cm.  

  
Rysunek 3.11                                                                                                       Rysunek 3.12 

ZADANIE 3.4 Wyznacz prostą a równoległą do danej 
płaszczyzny β (A,B,C), przechodzącą przez punkt A. 

ZADANIE 3.5 Wyznacz prostą a równoległą do danej 
prostej b, przechodzącą przez punkt A. 

 

 
Rysunek 3.13                                                                                                       Rysunek 3.14 
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Rozwiązania do zadań 3.1 – 3.6 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3.1 Warstwice i linia spadu 
płaszczyzny β są równoległe odpowiednio do warstwic 
i linii spadu płaszczyzny α. Warstwica (-1) płaszczyzny β 
przechodzi przez punkt A (-1). 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3.2 Wyznaczamy plan 
warstwicowy płaszczyzny β. Warstwice i linia spadu 
płaszczyzny β są równoległe odpowiednio do warstwic 
i linii spadu płaszczyzny α. Warstwica (10) płaszczyzny 
β przechodzi przez punkt A (10). 

 
 

Rysunek 3.15                                                                                                      Rysunek 3.16 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3.3 Ponieważ prosta a jest 
prostą poziomą, warstwice szukanej płaszczyzny β 
będą do niej równoległe. Warstwica o cesze (0) 
przechodzi przez punkt A o tej samej cesze. mα - 
dowolny.  

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3.4 Stopniujemy prostą a. 
Przyjmujemy że prosta spadu β jest równoległa dla 
prostej a. Warstwica o cesze (0) przechodzi przez punkt 
A o tej samej cesze.  

 
 

Rysunek 3.17                                                                                                      Rysunek 3.18 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3.5 Należy wyznaczyć plan 
warstwicowy płaszczyzny α. Prosta a jest równoległa 
do płaszczyzny, jeśli jest równoległa do dowolnej 
prostej w leżącej w tej płaszczyźnie. W tym przypadku 
oznacza to, że rozwiązań jest nieskończenie wiele. Na 
rysunku pokazano prostą równoległą do linii spadu 
płaszczyzny.  

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3.3 Prosta b jest prostą 
poziomą. Rzuty obu prostych są równoległe.  

  
Rysunek 3.19                                                                                                      Rysunek 3.20 
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4 PROSTOPADŁOŚĆ PROSTYCH I PŁASZCZYZN  

4.1 PROSTOPADŁOŚĆ PROSTEJ I PŁASZCZYZNY  

TWIERDZENIE   
Prosta a jest prostopadła do płaszczyzny α, jeżeli jest prostopadła do dwóch różnych prostych m, n, leżących w 
płaszczyźnie α i przechodzących przez punkt P przebicia płaszczyzny α prostą a. Prosta b jest też prostopadła 
do płaszczyzny α, ponieważ jest równoległa do prostej a (rysunek 4.1). 
 
W rzucie cechowanym prosta jest prostopadła do płaszczyzny jeżeli (Rysunek 2): 

 rzut prostokątny prostej a jest prostopadły do rzutu warstwic płaszczyzny, 

 moduły prostej i płaszczyzny są odwrotne (ich iloczyn jest równy 1), 

 kierunki nachylenia prostej a i prostej spadu płaszczyzny są przeciwne.  
 

  
Rysunek 4.1 Prosta a jest prostopadła do płaszczyzny π. Każda 
prosta równoległa do a jest również prostopadła do tej 
płaszczyzny.  

Rysunek 4.2 Prosta a jest prostopadła do płaszczyzny α, ponieważ 
jest prostopadła do prostej w niej leżącej (tj. do linii spadu). 

 
W położeniu szczególnym prostej lub płaszczyzny można wyznaczyć element prostopadły w sposób bezpośredni. 
Prosta a pozioma jest prostopadła do płaszczyzny pionowej, jeżeli ich rzuty są pod kątem prostym (Rysunek  4.3).  

 
Rysunek 4.3 Płaszczyzna α jest pionowa, prosta a jest prostopadła do α, ponieważ jest pozioma, a ich rzuty znajdują się pod kątem 
prostym.   
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4.2 PROSTOPADŁOŚĆ DWÓCH PROSTYCH 

TWIERDZENIE      ab 
Dwie proste a i b są prostopadłe, jeżeli jedna z nich leży w płaszczyźnie prostopadłej do drugiej prostej. 
Prosta a jest prostopadła do prostej b, ponieważ jest prostopadła do płaszczyzny α, w której leży prosta b 
(rysunek 4.4, 4.5).  
 

  
Rysunek 4.4 Proste a i b są prostopadłe, ponieważ jedna z nich leży 
w płaszczyźnie π prostopadłej do drugiej prostej a. 

Rysunek 4.5 Aby wyznaczyć dowolną prostą prostopadła do 
danej a, należy poprowadzić płaszczyznę prostopadłą do tej 
prostej Każda prosta leżąca w tej płaszczyźnie będzie prostopadła 
do prostej a.  

 
Prosta a jest również prostopadła do każdej prostej leżącej w tej płaszczyźnie również prostej spadu płaszczyzny. 
W przypadku ogólnym w rzucie cechowanym dwie proste a i b są prostopadłe jeśli (Rysunek 4.6): 

 ich rzuty są równoległe,  

 mają odwrotny moduł,  

 mają przeciwny kierunek nachylenia. 
 
Wyjątek stanowią proste w położeniu szczególnym. Każda prosta pozioma, jest prostopadła do prostej danej a 
jeżeli rzuty obu prostych są pod kątem prostym (Rysunek 7). 
 

 

  
Rysunek 4.6 Dwie proste prostopadłe mają przeciwne zwroty, 
odwrotny moduł i rzuty równoległe. 

Rysunek 4.7 Prosta a jest prostopadła do prostej poziomej b. Ich 
rzuty znajdują się pod kątem prostym. 
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PRZYKŁAD 1  

 
Wyznacz prostą prostopadłą do płaszczyzny α,  
przechodzącą przez punkt A.  

Rysunek 4.8 

 

Rozwiązanie 
 
Wyznaczamy: 
1)rzut prostej prostopadłej równoległy do prostej 
spadu płaszczyzny, 
2) moduł prostej będący odwrotnością modułu 
płaszczyzny,  
3) zaznaczamy przeciwny zwrot. 
 

Rysunek 4.9 

 

PRZYKŁAD 2 

Przez punkt A poprowadź płaszczyznę prostopadłą do 
prostej a. 

Rysunek 4.10 

 

Rozwiązanie 
Wyznaczamy:  
1) linię spadu płaszczyzny α prostopadłą do prostej 
a, 
2) moduł linii spadu płaszczyzny jako odwrotność 
modułu prostej a,  
3) warstwice, warstwica o cesze dwa przechodzi 
przez punkt A.   

Rysunek 4.11 
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Zadania do rozwiązania 4.1 – 4.6 

ZADANIE 4.1 Wyznacz płaszczyznę  prostopadłą do 

płaszczyzny , przechodzącą przez punkt A. 

ZADANIE 4.2 Wyznacz płaszczyznę  prostopadłą do 

płaszczyzny , przechodzącą przez punkt A. 

  
Rysunek 4.12                                                                                                       Rysunek 4.13 

ZADANIE 4.3 Wyznacz prostą a prostopadłą do 
płaszczyzny α, przechodzącą przez punkt A. 

ZADANIE 4.4 Wyznacz prostą a prostopadłą do 
płaszczyzny α, przechodzącą przez punkt A. 

  
Rysunek 4.14                                                                                                       Rysunek 4.15 

ZADANIE 4.5 Wyznacz prostą prostopadłą do prostej a, 
przechodzącą przez punkt A. Ile jest rozwiązań?  

ZADANIE 4.6 Wyznacz prostą prostopadłą do prostej a, 
przechodzącą przez punkt A. Podaj wszystkie 
rozwiązania.  

  
Rysunek 4.16                                                                                                      Rysunek 4.17 

 



Rzut cechowany - odwzorowania inżynierskie                                                              Dominika Wróblewska   
  
 

45 | S t r o n a  
 
 

Rozwiązania do zadań 4.1 – 4.6 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4.1. Wyznaczamy moduł 
płaszczyzny prostopadłej. Warstwica o cesze (-1) 
przechodzi przez punkt A. Jest to jedno z rozwiązań. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4.2. Płaszczyzna α jest 
płaszczyzną pionową. Przez punkt A możemy 
poprowadzić dwie płaszczyzny β, pionową pod kątem 
90° do α oraz , poziomą o cesze zero. 

  
Rysunek 4.18                                                                                                      Rysunek 4.19 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4.3. Rozwiązaniem jest 
prosta a pionowa przechodząca przez punkt A. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4.4. Prosta a jest prostopadła 
do prostej spadu płaszczyzny α. Moduł prostej jest 
odwrotny, kierunek nachylenia przeciwny a rzuty 
równoległe.  

  
Rysunek 4.20                                                  Rysunek 4.21 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4.5 Prosta a jest pionowa, 
zatem istnieje pęk prostych poziomych 
przechodzących przez punkt A. Na rysunku 
przedstawiono dwie przykładowe proste b i c. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4.6. Prosta a jest pozioma, 
zadanie posiada dwa rozwiązania: prosta b pionowa i 
prosta c pozioma pod kątem 90° przechodzące przez 
punkt A.  

 
 

Rysunek 4.22                                                                                                      Rysunek 4.23 



Rzut cechowany - odwzorowania inżynierskie                                                              Dominika Wróblewska 
  
 

46 | S t r o n a  
 
 

4.3 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI – równoległość i prostopadłość  

1) Podaj cechy prostej prostopadłej do prostej w położeniu szczególnym (pozioma i pionowa prosta) 
 
 
 
 
 
 
2) Kiedy dwie płaszczyzny są do siebie równoległe? 
 
 
 
 
 
3) Ile prostych przechodzących przez punkt A i równoległych do danej płaszczyzny można wyznaczyć, jeśli punkt 
A nie leży na tej płaszczyźnie?  
  
 
 
 
 
4) Ile prostych przechodzących przez punkt A i prostopadłych do danej prostej można wyznaczyć, jeśli punkt A 
nie leży na tej prostej?  
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5 KŁAD I OBRÓT 

Obrót punktu A dookoła prostej l nazywamy obrotem punktu po okręgu k o promieniu r, zawartym w 
płaszczyźnie obrotu prostopadłej do prostej l. Obrót może się odbywać w dowolnym kierunku. Środek obrotu to 
punkt przebicia płaszczyzny obrotu z osią obrotu (rysunek 5.1,5.2). 
 

  
 

Rysunek 5.1 Obrót płaszczyzny i punktu A leżącego w tej 
płaszczyźnie na dowolną płaszczyznę przechodzącą przez oś 
obrotu (widok z "boku"). 

 

Rysunek 5.2 Obrót płaszczyzny i punktu A leżącego w tej 
płaszczyźnie na dowolną płaszczyznę przechodzącą przez oś obrotu 
(widok z "góry"). 

 
Oś obrotu może być prostopadła, równoległa lub nachylona pod dowolnym katem do płaszczyzny odniesienia. 
Kierunek obrotu może być zgodny lub przeciwny do wskazówek zegara. Wokół osi możemy obracać pojedynczy 

punk lub zbiór punktów np. płaszczyznę. Obrazem punktu A w wyniku obrotu jest punkt Ao. 
 
W rzucie cechowanym najczęściej wykorzystuje się przypadek obrotu płaszczyzny wokół osi obrotu równoległej 
do płaszczyzny odniesienia lub do niej przynależnej. Jeżeli jest to obrót elementów zawartych w płaszczyźnie 
prostopadłej do płaszczyzny warstwowej o kąt 900 taki szczególny obrót nazywamy kładem. Obrazem punktu A 

w wyniku kładu jest punkt Ax (rysunek5.3, 5.4).  
 
 

  
Rysunek 5.3 Kład płaszczyzny α i punktu A leżącego w tej 
płaszczyźnie na płaszczyznę odniesienia. 

Rysunek 5.4 Zapis kładu w rzucie cechowanym. Kład płaszczyzny 

i punktu A leżącego w tej płaszczyźnie na płaszczyznę 
odniesienia. 
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a) b) 
Rysunek 5.5 Kład prostej a na płaszczyznę a) odniesienia, b)płaszczyznę warstwową o cesze (2) 

Aby dokonać na płaszczyznę warstwową lub płaszczyznę odniesienia obrotu płaszczyzny α nachylonej do rzutni 
pod kątem różnym od 900 należy : 
1) oznaczyć oś obrotu l i środek obrotu S, 

2) Wyznaczyć rzeczywistą wielkość promienia R poprzez kład płaszczyzny π1, na płaszczyznę odniesienia. Punkt A 

oznaczamy jako   , a odcinek     =R. 
3) obrócić płaszczyznę α wokół osi obrotu l na płaszczyznę warstwową - w tym przypadku o cesze trzy. 
 
Warstwice 3α°, 4α° wyrażają płaszczyznę α po obrocie. Obroty wykorzystujemy w rzucie cechowanym do 
pozyskania rzeczywistych wielkości elementów leżących w danej płaszczyźnie np. odległości pomiędzy 

elementami, długości danych elementów, np. odcinek      to rzeczywista długość odcinka   . 
 
 

  
 

Rysunek 5.6 Obrót płaszczyzny i punktu A leżącego w tej 
płaszczyźnie na płaszczyznę warstwową o cesze (3). 

 

Rysunek 5.7 Zapis wrzucie cechowanym konstrukcji obrotu 

płaszczyzny i punktu A leżącego w tej płaszczyźnie na 
płaszczyznę warstwową o cesze (3). 
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PRZYKŁAD 1 

Znajdź rzeczywistą odległość punktów A i B leżących w 
płaszczyźnie a. 
 

Rysunek 5.8 

 

Rozwiązanie 
 
Kład płaszczyzny α wykonujemy na płaszczyznę 
warstwową o cesze jeden. 
 
Aby dokonać kładu wyznaczamy: 
  
1) Rzut płaszczyzny na π1 i jej obrót wokół prostej p 
w celu znalezienia promienia obrotu R. 

Rysunek 5.9 

 

2) Wykonujemy kład płaszczyzny.  
Opisujemy warstwice o cesze jeden i dwa. 
3) wyznaczamy położenie punktów A i B na α° 
 

Rysunek 5.10 

 

3) Oznaczamy odcinek     . Jest to rzeczywista 

długość odcinka   . 

Rysuek 5.11  
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Zadania do rozwiązania 5.1 – 5.6 

ZADANIE 5.1 Wyznacz rzeczywistą wielkość trójkąta 
ABC leżącego w płaszczyźnie α.  

ZADANIE 5.2 Wyznacz rzeczywistą wielkość trójkąta 
ABC leżącego w płaszczyźnie α.  

  
Rysunek 5.12                                                                                                      Rysunek 5.13 

ZADANIE 5.3 Wyznacz kwadrat ABCD leżący w 
płaszczyźnie α, którego bok leży na prostej a. 

ZADANIE 5.4 Wyznacz trójkąt ABC, równoboczny 
leżący w płaszczyźnie α, którego bok leży na prostej a. 
 

  
Rysunek 5.14                                                                                                      Rysunek 5.15 

ZADANIE 5.5 Na prostej a odmierz odcinek     
o długości rzeczywistej 5 cm. 

ZADANIE 5.6 Wyznacz odległość punktu A od 
płaszczyzny α. 

  
Rysunek 5.16                                                                                                      Rysunek 5.17 
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Rozwiązania zadań 5.1 – 5.6 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5.1. Wykonujemy kład 
płaszczyzny α na płaszczyznę odniesienia (3), oś 
obrotu to warstwica o cesze (3). Wyznaczamy punkty 
A°,B°,C° - wierzchołki trójkąta o rzeczywistej wielkości. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5.2. Punkty A i C mają tą samą 
cechę. Oznaczamy rzut pł. α(ABC). Kład na pł. (-1). 
Punkty A°, C° pokrywają się z A' i C'. Wyznaczamy punkt 
B°. 
 

  
Rysunek 5.18                                                                                                      Rysunek 5.19 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5.3. Kład pł. α wykonujemy na 
pł. (2). Wyznaczamy A°, a°, a następnie kwadrat 
A°B°C°D° o boku na prostej a. Podnosimy z kładu pł. 
wraz z kwadratem.  
 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5.4. Wyznaczamy plan 
warstwicowy pł. α (ABC). Kład pł. α na pł. (1). 
Wyznaczamy A°, a° i wyznaczamy trójkąt A°B°C°. 
Podnosimy z kładu płaszczyznę α. 
 

  
Rysunek 5.20                                                                                                      Rysunek 5.21 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5.5. Wykonujemy kład prostej 
a. Odmierzamy odcinek    o długości rzeczywistej 5 
cm. Oznaczamy Bx i podnosimy z kładu prostą, czyli 
rzutujemy Bx na prostą a’ 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5.6. Wykonujemy kład pł. α 
na pł. σ prostopadłą do pł. odniesienia, przechodzącą 
przez punkt A. Wyznaczamy Ax. Szukana wielkość to 
odległość punktu Ax od ax. 

  
Rysunek 5.22                                                                                                      Rysunek 5.23 
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5.1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI – kład i obrót  

1) Co to jest obrót płaszczyzny wokół punktu? 
 
 
 
 
 
2) Jaki szczególny obrót nazywamy kładem? 
 
 
 
 
 
3) Jaką konstrukcję wykorzystasz, aby znaleźć rzeczywistą odległość między punktami A i B leżącymi na prostej 
 w położeniu dowolnym? 
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6 KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE  

6.1 ODWZOROWANIE POWIERZCHNI TERENU  

W rzutach cechowanych przedstawiamy powierzchnię terenu, która nazywamy powierzchnią topograficzną. 
Ponieważ powierzchni terenu nie można określić geometrycznie ze względu na jej zróżnicowanie, przedstawia 
się ją za pomocą charakterystycznych linii oraz punktów. Podstawowymi liniami opisującymi teren są linie 
warstwowe czyli linie łączące punkty o tej samej wysokości (cesze). Opisując teren w rzucie cechowanym, jako 
płaszczyznę odniesienia przyjmuje się poziom morza, natomiast ciecia warstwowe przeprowadza się w zależności 
od nachylenia terenu co 1 m (warstwice podstawowe), co 0,5 m i co 0,25 (warstwice pomocnicze). W celu 
uzupełnienia informacji o terenie wykorzystuje się również punkty o znanej wysokości, nie leżące na 
warstwicach, zwane pikietami. 
 
Teren na rysunku jest odwzorowany za pomocą warstwic (są to rzuty prostokątne linii warstwowych na rzutnię) 
oraz rzutów pikiet. Aby odtworzyć geometrię powierzchni topograficznej, plan warstwicowy (zbiór warstwic i 
pikiet) należy przedstawić w danej skali i podać płaszczyznę odniesienia (rysunek 6.1). 
 
 

 
 

Rysunek 6.1 Teren w rzucie cechowanym opisujemy warstwicami i pikietami  

Poza warstwicami i pikietami do celów projektowych wyznacza się następujące charakterystyczne linie i punkty 
(rysunek 6.2,6.3): 
 

 linia stokowa - linia o stałym nachyleniu na powierzchni terenu,  

 linia największego spadu terenu - linia spływu wody, która przecina prostopadle warstwice 
powierzchni terenu, 

 linia ściekowa - linia, do której schodzą się linie spływu wody,  

 linia grzbietowa - linia działu wodnego, 

 punkt wierzchołkowy - punkt, w którym powierzchnia przyjmuje maksimum lokalne, 

 punkt kotlinowy - punkt, w którym powierzchnia przyjmuje minimum lokalne, 

 punkt siodłowy - punkt w którym przecinają się linie ściekowa i grzbietowa. 
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Rysunek 6.2 Zapis punktów i położenie charakterystycznych linii w terenie W - punkt wierzchołkowy, K - punkt kotlinowy, S- punkt 
siodłowy, S-K przebieg linii ściekowej, W-S przebieg linii grzbietowej 

. 

 
 
Rysunek 6.3 Linia stokowa o stałym kącie nachylenia i module. Z jednego punktu może wychodzić wiele linii stokowych. Wykorzystuje 
się ją np. do wyznaczania osi i korony drogi. 
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Nachylenie powierzchni w punkcie - jest to nachylenie płaszczyzny stycznej do tej powierzchni w tym punkcie. 
Nachylenia powierzchni są na ogół różne w różnych punktach powierzchni. Powierzchnię, która w każdym 
punkcie ma jednakowe nachylenie nazywamy powierzchnią stokową. Przykładem może być stożek, którego 
powierzchnia jest nachylona do powierzchni odniesienia (podstawy) pod stałym kątem.  
 

  
a) b) 

 

 

 

c) 
 

 

Rysunek 0.1 Dwie powierzchnie stokowe przechodzące przez punkty A, B, C.. Linia przebiegająca przez punkty A, B, C... to linia 
grzbietowa. Punkty A, B, C...są jednocześnie wierzchołkami stożków stojących na płaszczyźnie odniesienia (0). Warstwice powierzchni 
stokowej są styczne do okręgów o tych samych cechach; a) widok, b) aksonometria, c) zapis w rzucie cechowanym.   

 
Podczas projektowania robót ziemnych oraz budowli związanych z gruntem wykorzystuje się następujące 
działania na powierzchni topograficznej:  

 przekrój terenu płaszczyzną - przecięcie terenu płaszczyzną dowolną,  

 profil terenu - przecięcie terenu płaszczyzną pionową (rzutującą),  

 punkty przebicia terenu prostą - przez prostą prowadzimy dowolną płaszczyznę, wyznaczamy jej krzywą 
przekroju terenu, w punktach przecięcia z daną prostą znajdują się szukane punkty przebicia. 
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Rysunek 6.5 Przekrój terenu płaszczyzną 

 

 
Rysunek 6.6 Profil terenu – cięcie płaszczyzną pionową α. 

 
 

 
 

Rysunek 6.7 Konstrukcja wyznaczenia punktu przebicia P terenu prostą b. Przez prosta b należy poprowadzić dowolną płaszczyznę α, 
znaleźć jej krawędź k z terenem. Punkt P jest punktem wspólnym prostej k i b.  
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6.2 PRACE INŻYNIERSKIE  

Realizacja drogi i/lub placu wymaga wykonania szeregu prac ziemnych min. wykopów i nasypów. W trakcie 
projektowania drogi i/lub placu projektuje się również skarpy nasypów i wykopów w terenie. W tym celu 
wyznacza się linię zerową, tj.: krawędź pomiędzy płaszczyzną projektowanej budowli a powierzchnią terenu. 
Linia ta określa najczęściej krawędź między projektowanymi powierzchniami stokowymi skarp nasypów i 
wykopów. Następnie projektuje się skarpy nasypu i wykopu przyjmując ich nachylenie zgodnie z wymaganymi 
standardami i normami. Projektując skarpy nasypu lub wykopu musimy pamiętać, że krawędź korony drogi lub 
placu jest jednocześnie prostą należącą do nasypu/wykopu. Granice robót ziemnych czyli zmian terenu 
określonych projektem wyznacza krawędź pomiędzy skarpami nasypów/wykopów z powierzchnią terenu zmian.  
 

PRZYKŁAD 1. Projekt robót ziemnych przy budowie placu. Wyznaczyć warstwice skarp nasypu/wykopu placu o 
projektowanej rzędnej 2 m n.p.m. Nachylenie powierzchni skarp i wykopów należy przyjąć odpowiednio  
mn = 1,2 cm;  mw = 0,8 cm. 

 
Rysunek 6.8  

Rozwiązanie  
W celu wyznaczenia skarp nasypu/wykopu należy:  

 Wyznaczyć linie zerowe placu (UWAGA! Może być więcej niż jedna.),  

 Określić obszary wykopów i nasypów, 

 Wyznaczyć powierzchnie stokowe dla wykopów i nasypów zgodnie z przyjętym nachyleniem, 

 Wyznaczyć krawędzie pomiędzy założonymi wykopami i nasypami oraz z terenem.  
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Rysunek 6.9 Linia zerowa. W tym przypadku istnieje jedna linia zerowa. Punkty I i II na krawędzi placu wyznaczają miejsca przejścia 
wykopu w nasyp.  

 
 

Rysunek 6.10 Skarpy wykopu i nasypu. Ponieważ krawędź placu jest pozioma, warstwice skarp są równoległe do krawędzi placu. 
Nachylenie skarp wykopu jest w kierunku placu, natomiast nasypu – odwrotnie, w kierunku terenu. Po wykreśleniu warstwic skarp 
należy wykreślić również linie spadu i opisać poszczególne warstwice.  
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Rysunek 6.11 Wyznaczamy krawędzie wykopu z terenem oraz warstwice skarp nasypu dla fragmentu placu, dla którego krawędzie są 
odcinkami. Punkty 1 i 2 oraz 3 i 4 wyznaczają kierunek krawędzi skarpy z terenem dla prostego odcinka krawędzi placu.  

 
 

Rysunek 6.12 Wyznaczenie warstwic skarpy nasypu dla placu, gdzie krawędź przebiega po łuku wyznaczamy szukając punktów 
przebicia prostych a i b (leżących na tej skarpie) z terenem (punkty 8 i 7). Wyznaczono również krawędzie między skarpami wykopów i 
uzupełniono krawędź skarpy wykopu z terenem (punkt 6).  
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Rysunek 6.13 Aby uzyskać przybliżenie przebiegu krawędzi skarpy nasypu z terenem, wykonano interpolację warstwic o cesze 0 i 1. 
Uzyskano dodatkowe punkty 9 i 10 przez które przebiega szukana krawędź.  

 

Rysunek 6.14 Wyznaczono dodatkowy punkt 10 leżący na szukanej krawędzi poprzez znalezienie punktu przebicia terenu prosta spadu  
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Rysunek 6.15 Wyznaczono dodatkowy punkt 11 jako punkt przebicia linii spadu nasypu z terenem. 

 
 

Rysunek 6.16 Rozwiązanie końcowe Wyznaczono całą granice robót dla skarpy nasypu i wykopu.  

 
 



Rzut cechowany - odwzorowania inżynierskie                                                              Dominika Wróblewska 
  
 

62 | S t r o n a  
 
 

 
 
Rysunek 6.17 Profil terenu. Pokazano profil terenu, placu i projektowanych skarp. Wygrubiono plac, skarpy nasypu i wykopu oraz 
teren poza granicami robót. 
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PRZYKŁAD 2. Projekt robót ziemnych przy budowie drogi. 
Wyznaczyć skarpy nasypu/wykopu drogi o danym nachyleniu. Nachylenie powierzchni nasypu/wykopu wynoszą 
odpowiednio nn=1:1,5, nw=1:1. Jednostka j = 1cm 
 

 
 

Rysunek 6.18 

Rozwiązanie  
W celu wyznaczenia skarp nasypu/wykopu należy:  

 Wyznaczyć linie zerowe drogi (UWAGA! Może być więcej niż jedna.),  

 Określić obszary wykopów i nasypów, 

 Wyznaczyć powierzchnie stokowe dla wykopów i nasypów zgodnie z przyjętym nachyleniem, 

 Wyznaczyć krawędzie pomiędzy założonymi wykopami i nasypami oraz z terenem. 
  

 
 

Rysunek 6.19. Linia zerowa. Wyznaczamy - krawędź między płaszczyzną drogi a terenu. Oznaczamy obszary wykopów i nasypów. 
Punkty I i II to punkty przejścia wykopów w nasypy.  
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Rysunek 6.20 Powierzchnie stokowe skarp nasypów/wykopów. Wyznaczając powierzchnie przyjmujemy nachylenie nasypu nn=1:1,5 i 

nachylenie wykopu nw=1:1. Do wyznaczenia warstwic wykorzystujemy stożki. Ważne jest aby warstwice wykopów/nasypów 
przyjmowały cechy punktów na koronie drogi leżących na odpowiednich warstwicach drogi. 

 
 
Rysunek 6.21 Granice robót ziemnych. Wyznaczmy krawędzie wykopów/nasypów z terenem. Oznaczamy linia spadu każdej 
powierzchni stokowej.  
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Zadania do rozwiązania 6.1 - 6.2 

ZADANIE 6.1. Wyznaczyć powierzchnie skarp nasypów/wykopów dla placu o rzędnej 106 m n.p.m. oraz 
wskazany profil. Dane są moduły nasypu/wykopu.  
 

 
 
Rysunek 6.22 
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ZADANIE 6.2 Wyznaczyć powierzchnie skarp nasypów/wykopów dla drogi o danym nachyleniu oraz wskazany 
profil. Dane są moduły nasypu/wykopu.  
 

 
 
Rysunek 6.23 
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Rozwiązania do zadań 6.1 - 6.2 

ROZWIĄZANIE ZADANIA 6.1 

 
 
Rysunek 6.24 
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ROZWIĄZANIE ZADANIA 6.2 

 
 
Rysunek 6.25 
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6.3 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI – konstrukcje inżynierskie 

 
1) Wyjaśnij pojęcia  
 
profil terenu  
 

 

linia warstwowa  
 

 

pikieta 
 

 

warstwica 
 

 

linia zerowa  
 

 

granica robót ziemnych  
 

 

powierzchnia stokowa   

2) Wymień linie i punkty charakteryzujące powierzchnie topograficzną. Scharakteryzuj je.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


