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KURS PROJEKTOWANIA CAD Z INWENTORA BAZOWEGO 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przeprowadzenie kursu dla uczniów zgodnie z programem opisanym w ust. 4; 

2) Ilość uczniów: 15; 

3) Liczba godzin: 30 godziny (1 godzina = 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy); 

4) Miejsce prowadzenia kursów: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce, ul. Sportowa 8, 

46-320 Praszka. Zamawiający nieodpłatnie użycza sale lekcyjne wraz z dostępem do zasobów 

sprzętowych. 

5) Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty, również popołudniami, w jednym dniu 

szkoleniowym maksymalnie 8 godzin zajęć; 

6) Szczegółowy harmonogram kursu opracuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przed 

rozpoczęciem kursu, wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy. 

2. Termin realizacji zamówienia: 

1 – 30 kwietnia 2019 roku 

3. Wymagania odnośnie Wykonawcy: 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić: 

1) wykwalifikowanego szkoleniowca, 

2) prowadzenie dziennik zajęć wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy 

3) kurs kończy się egzaminem, oraz sporządzeniem protokołu  wg załączonego wzoru. 

4) materiały merytoryczne w postaci skryptów – do zajęć teoretycznych, 

5) Zaświadczenie dla uczestników na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 

18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 

1632). (wzór w załączniku do umowy), 

6) inne zaświadczenie/certyfikat wystawiane w instytucji szkoleniowej Wykonawcy lub wymagane 

przepisami prawa (jeśli dotyczy), 

7) Wykonawca przekaże oryginały i kserokopie ww. zaświadczeń/certyfikatów Zamawiającemu po 

zakończeniu kursu, 

8) koordynatora szkoleń – tj. osobę odpowiedzialną za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące 

z Zamawiającym 

4. Program szkoleń 

Lp. Temat modułu 
Liczba 
godzin 

Forma zajęć 

Wykład Ćwiczenia 

Szkic i Parametryzacja części 

 

 

Interfejs Autodesk Inventor  

Modelowanie parametrycznych części  

Szkic 2D  

Wiązania geometryczne  

Wymiarowanie w szkicu  

Modelowanie kształtów  

Podstawowe operacje: wyciągnięcie, obrót  

Edycja parametrycznej części  

Tworzenie elementów konstrukcyjnych  

Wyciągnięcie złożone, przeciągnięcie  

Konstrukcja blaszana  

Operacje na modelu  

Fazuj i zaokrąglanie  

Otwory i gwint  

Szyk i lustro  

Skorupa  

Żebro  

7 1 6 

Modelowanie zespołów 
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Wstęp  

Używanie projektów przy modelowaniu zespołów  

Wstawianie, tworzenie i nadawanie wiązań na komponenty  

Wstawianie istniejących komponentów do zespołu  

Wiązania  

Wstawianie komponentów bibliotecznych przy użyciu  

Content Center  

Szyk komponentów  

Tworzenie komponentów w zespole  

Narzędzia w zespole  

Identyfikacja części w zespole  

Analizy i ruch 

6 

 

2 

 

4 

 

Tworzenie rzutów 

 

 

Środowisko tworzenia dokumentacji 2D  

Rzuty  

Przekrój  

Szczegół  

Przerwanie  

Edycja rzutów  

Wymiarowanie, opis i tabele  

Metoda automatycznego wymiarowania  

Metoda ręcznego wymiarowania  

Opis otworów i gwintów  

Tabele otworów  

Dodawanie linii środkowych, symboli i opisów  

Tworzenie tabel 

7 1 6 

Dokumentacja 2D zespołów 

 Widoki  

Reprezentacje pozycyjne  

Poziom szczegółów  

Tworzenie rzutów zespołów  

Rzuty  

Przekroje  

Nakładka  

Tworzenie prezentacji montażowej  

Opis dokumentacji 2D zespołów  

Zestawienie komponentów  

Tworzenie i edycja listy części  

Numer pozycji  

Standardy i style  

Ustawienia standardów  

Style 

8 

 

2 

 

6 

 

Zaliczenie 

 Wykonanie zadanej pracy  
Konsultacje z prowadzącym 
Zaliczenie kursu kończące się wystawieniem zaświadczenia 
(certyfikatu) 

 

2 

 

- 

 

2 

 


