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Autodesk AutoCAD
Pierwszym programem, 

który poznaliśmy był 
AutoCad. Program ten jest 

dobrym wstępem do  

wymiarowania

i posługiwania się 

prostymi funkcjami 

rysowania.



AutoCad 2D

W AutoCad 2D rysujemy jedynie na 

jednej płaszczyźnie, więc jest przydatny 

do tworzenia wszelkiego rodzaju rzutów. 

To właśnie w tym programie poznaliśmy 

podstawę rysunku technicznego na 

komputerze dzięki czemu przez resztę 

kursu przeszliśmy w płynny sposób.



AutoCad 3D
Praca na tym 

oprogramowaniu z początku 

była trudna, ale dzięki 

trenerom szybko doszliśmy 

do wprawy. Dodatkowo 

dzięki temu, że bardzo 

dobrze zrozumieliśmy ten 

program, łatwiej nam było 

nauczyć się pracować w 

Inventorze.



Autodesk Inventor
Drugim z  programów jaki 
poznaliśmy bliżej podczas 

stażu w Dreźnie był 
Autodesk Inventor.

Służy on do projektowania 
przestrzennego, w którym 
można tworzyć przeróżne 

elementy, a następnie 
składać je do jednego 

dużego modelu.



Modelowanie w 3D

Na samym początku nauczyliśmy się 

wykonywać proste modele przestrzenne. 

Dzięki podstawowym ćwiczeniom 

zapoznaliśmy się z funkcjami programu, 

które były niezbędne, aby móc 

kontynuować naukę.



Złożenia
Jedną z najważniejszych 

funkcji które poznaliśmy 

było złożenie. Dzięki niej 

mogliśmy łączyć 

wcześniej stworzone 

elementy.



Rozstrzelenie 
Nauczyliśmy się również 

jak w prosty sposób 

wizualnie przedstawić 

proces montażu elementu 

złożeniowego. 

Wykorzystywaliśmy do 

tego funkcję rozstrzelania.



Renderowanie
Ostatnią funkcją jaką poznaliśmy 

podczas naszej przygody z 

programem Autodesk Inventor było 

renderowanie. Dzięki niej mogliśmy 

pokazać nasze projekty w pełnej 

okazałości, dzięki dodaniu 

realistycznego tła oraz oświetlenia. 

Obrazki wyrenderowane w wysokiej 

jakości robiły na nas wrażenie, 

wyglądały jak realistyczne zdjęcia.



Praca w grupie
Dzięki lekcjom w 

WBS-ie nauczyliśmy się 
również sprawnie i 

wydajnie pracować w 
grupie.



Podział obowiązków 
Projekty grupowe zaczęliśmy od 
podzielenia się obowiązkami, tak 
aby każdy członek grupy tworzył 
osobną część. Przez to praca 
przebiegała sprawniej i była 
bardziej efektywna. Nauczyło nas 
to, że warto znać swoje mocne 
strony, aby podczas podziału 
pracy wiedzieć w czym najlepiej 
się odnajdziemy.



Pomaganie sobie nawzajem

Nauczyliśmy się również 
pomagać sobie nawzajem. 
Nikt nie miał problemu 
z proszeniem o pomoc, a także 
z udzieleniem jej. Dzięki 
wzajemnej pomocy 
współpraca wyglądała 
naprawdę dobrze.



Organizacja czasu pracy
Pomimo, iż czasu na nasze projekty nie mieliśmy za wiele to 

sprostaliśmy zadaniu i zorganizowaliśmy się tak, aby zdążyć 

przed wyznaczonym “deadline’m”. Przede wszystkim 

ustaliliśmy jasno ile chcemy poświęcić na dany element. Jeżeli 

któryś z grupowiczów skończył pracę wcześniej, zabierał się 

do pomocy innym członkom ekipy. Ponadto byliśmy świadomi, 

iż musimy również zaprezentować rezultaty naszej pracy więc 

jeden z nas, podczas gdy my działaliśmy nad projektem 

zajmował się tworzeniem prezentacji, aby zaoszczędzić czas.



Umiejętność porozumiewania się na linii 
uczeń - nauczyciel

Nie mieliśmy większych 

problemów porozumiewając 

się z nauczycielem. 

Używaliśmy głównie języka 

angielskiego i niemieckiego. 

Jeżeli ktoś miał problemy 

językowe pomagaliśmy sobie 

nawzajem.



Słówka techniczne których 
używaliśmy podczas praktyk

excavator - koparka
valve - zawór
piston - tłok
engine - silnik
cooler - chłodnica
wheel - koło
tyre - opona
rim - felga
bumper - zderzak
boot - bagażnik
dashboard - deska rozdzielcza

sensor - czujnik
flexible - elastyczny
durable - wytrzymały
seal - uszczelka
grip - zacisk
shaft - wał
crane - dźwig
fail - safe - bezawaryjny
tools - narzędzia
gearbox - skrzynia biegów
radiator - radiator



Jak możemy wykorzystać wiedzę 
zdobytą w placówce WBS TRAINING?

Przede wszystkich wiedza techniczna zdobyta w placówce 

WBS TRAINING pozwoli nam łatwiej zdobyć pracę w 

zawodzie jako technik lub inżynier. Nasze umiejętności 

potwierdza certyfikat uzyskany po zakończeniu kursu. 

Dowiedzieliśmy się również, że zajęcia techniczne w języku 

innym niż polski wcale nie są aż tak trudne i niezrozumiałe 

co może pozwolić w wyborze studiów za granicą. 

Dodatkowo dowiedzieliśmy się też kilku przydatnych 

informacji, które pozwolą nam lepiej napisać czekający na 

nas w styczniu egzamin zawodowy.


