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KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Rozszerzone modelowanie i animacje 3D  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Extended 3D modeling and animation  

Kierunek studiów  gospodarka przestrzenna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia inżynierskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina 
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, architektura i urbanistyka 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna mgr  inż. Adam Stępień 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   3 

konwersatorium   

ćwiczenia 45 V 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 
W1 - znajomość zasad rysku technicznego oraz geometrii wykreślnej  
W2 - znajomość obsługi programu AutoCAD, Grafika Inżynierska CAD 2D/3D. 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. C1 - zapoznanie studenta z programami do tworzenia wizualizacji i animacji  

2. C2 - zapoznanie studenta z metodami tworzenia i edycji modeli przestrzennych 

3. C3 - przedstawienie możliwości oprogramowania w tworzeniu cyfrowych obrazów i animacji 

4.  

 
 
 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 
 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student identyfikuje główne osie i płaszczyzny w przestrzeni 3D K_W03 

W_02 Student rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe narzędzia 
transformacji i tworzenia obiektów 2D i 3D 

K_W03 
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W_03 Student przedstawia możliwości modyfikacji obiektów, narzędzi 
i ustawień poszczególnych programów 

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student prezentuje możliwości zastosowania oprogramowania 
w tworzeniu modeli przestrzennych 

K_U02 

U_02 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie i narzędzia do 
przedstawienia planów koncepcyjnych i wykonawczych w 
postaci wizualizacji i animacji 

K_U02 

U_03   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student wie o potrzebie poszerzania wiedzy z zakresu obsługi 
programów i tworzenia wizualizacji 

K_K01 

K_02 Student dostrzega potrzebę poszukiwania i wdrażania innowacji 
z zakresie planowania przestrzennego, urbanistycznego oraz 
zarządzania przestrzenią z wykorzystaniem nowoczesnych 
narzędzi do projektowania 

K_K01 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Omówienie interfejsu programu 3Ds Max. Konfiguracja i dostosowanie UI, jednostek i kolorów 
programu. Podstawowe narzędzia transformacji obiektów w przestrzeni, przesuwanie, obracanie, 
skalowanie i manipulowanie. Grupowanie obiektów. Import z innych aplikacji: AutoCAD, Revit, 
MudBox, SketchUp itp. Oraz Export do zewnętrznych programów. Modelowanie obiektów typu 
Splajn ich łączenie, wytłaczanie i przekształcanie. Modelowanie siatkowe LowPoly i HiPoly dodawanie 
modyfikatorów i ich edycja. Operacje logiczne Boolean i ProBoolean tworzenie obiektów złożonych. 
Dodawanie oświetlenia: sztuczne i dzienne. Wpływanie na zasięg świecenie, ograniczanie świecenia, 
wybór typu cienia. Dodawanie kamer, ich ustawienia i modyfikacje oraz efekty. Efekty środowiskowe: 
mgła, ogień i efekt wolumetryczny. Podstawowe ustawienia renderingu z użyciem ScanLine Renderer. 
Zaawansowane ustawienia renderingu z wykorzystaniem MentalRay i Iray renderer. Tworzenie 
obiektów Proxy, jako model roślinności i skomplikowanych geometrii.  
Animowanie obiektów i rendering sekwencji wideo. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej 

kolokwium sprawdzone kolokwium 

W_02 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej 

kolokwium sprawdzone kolokwium 

W_03 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej 

kolokwium sprawdzone kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne praca plastyczna (rysunek, 
rzeźba, model) 

oceniona praca plastyczna 
lub 
fotografia pracy 
plastycznej i wypełniona 
karta oceny pracy 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

U_02 Ćwiczenia praktyczne praca plastyczna (rysunek, 
rzeźba, model) 

oceniona praca plastyczna 
lub 
fotografia pracy 
plastycznej i wypełniona 

U_03    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda projektu  projekt sprawdzony projekt 
lub 
elektroniczna wersja 
projektu i wypełniona 
karta oceny projektu 

K_02 Metoda projektu projekt sprawdzony projekt 
lub 
elektroniczna wersja 
projektu i wypełniona 
karta oceny projektu 

K_03    

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

 
Ćwiczenia:  
Na końcową ocenę z ćwiczeń składają się:   

• zaliczenie kolokwium 70%, 

• karty pracy  20% 

• aktywny udział w części praktycznej ćwiczeń 10%, 
 

 Kryteria oceniania prac na egzaminie pisemnym i teście:  
91 - 100% punktów z egzaminu - ocena 5,0  
81 - 90% punktów z egzaminu - ocena 4,5  
71 - 80% punktów z egzaminu - ocena 4,0  
61 - 70% punktów z egzaminu - ocena 3,5  
50 - 60% punktów z egzaminu - ocena 3,0 
 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

50 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

 

Literatura uzupełniająca 

3ds Max 2012. Biblia Autor: Kelly L. Murdock  
3ds Max. Leksykon Autor: Wojciech Pazdur  
3D Studio MAX 3. Vademecum profesjonalisty Autor: Rob Polevoi  
Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011. Szkoła efektu Autor: Joanna 
Pasek 

 


