
 

Wizualizacja wizerunku klasa IIITF/TG 

Wykonywanie rysunku instruktażowego fryzury. 

Rysunek jest prawie nieograniczony w oddziaływaniu, jest powszechnym 
środkiem 
wyrażania myśli. Niektóre rodzaje rysunków wymagają jednak od odbiorcy 

specjalnego 
przygotowania. Takim jest rysunek techniczny. Wszystkie rysunki 
wykonywane przez 

pracowników określonego zawodu noszą ogólna nazwę rysunków 
zawodowych. Do 

rysunków zawodowych zaliczamy: 
- rysunki techniczne, 
- rysunki odręczne. 

Zasady i przepisy ustalające ostateczną postać rysunku wynikają z 
państwowych 

i międzynarodowych ustaleń i określane są jako normy, dlatego zasady 
rysunku technicznego 
są uniwersalne i możliwe do odczytania. 

Czytelności i przejrzystość rysunku technicznego zależy od zastosowanych 
na rysunku 
linii. Stosowane są różne rodzaje i odmiany linii. Każdy rodzaj ma swoje 

osobne 
zastosowanie w rysunku określone odpowiednią normą. Norma dotycząca 

zastosowania linii 
rysunkowych to Polska Norma PN-82/N-01616. 
Do wykonywania rysunków technicznych służą następujące rodzaje linii: 

- linia ciągła, 
- linia kreskowa, 

- linia punktowa, 
- linia falista. 

 



 

 

Poza tym wyróżnia się linie: 
- linia gruba, 
- linia cienka. 

Grubość linii zależy od wielkości rysowanego przedmiotu i stopnia złożoności 
jego 
budowy, zagęszczenia linii, formatu arkusza rysunkowego (im większy 

arkusz rysunkowy, 
tym grubsze linie). Orientacyjne grubości linii rysunkowych wynoszą: 

Do rysunków fryzjerskich gruba linia powinna mieć wymiar do 0,5 mm, 
cienka powinna 
mieć grubość około 0,18 mm. 

Liniami ciągłymi grubymi rysuje się widoczne krawędzie obrysu, 
obramowania rysunku, 
linie określające format arkusza. 

Liniami ciągłymi cienkimi rysuje się linie wymiarowe, pomocnicze, 
odniesienia oraz linie 

kreskowania przekrojów. 
Linie kreskowe cienkie wyznaczają zarysy niewidocznych przedmiotów. 
Linie punktowe cienkie określają osie i płaszczyzny symetrii oraz osie 

średnic. 
Linie faliste cienkie oznaczają urwania przedmiotów, przedstawienia 
kształtu pierwotnego 

lub ostatecznego. 
Do rysunku technicznego stosowane są arkusze rysunkowe określonej 

wielkości, zwane 
formatami. Formaty arkuszy są znormalizowane. Oznaczenie formatu składa 
się z symbolu 



literowego (A oznacza dany szereg wielkości arkuszy) i symbolu cyfrowego 

(0,1,2, 3, 4 - 
oznaczają wielkość formatu). 

Do kreślenia rysunków technicznych stosuje się ołówki o różnym stopniu 
twardości. 
Dzieli się je na trzy grupy: 

- miękkie - oznaczone symbolem B (1B, 2B, 3B), 
- średnie - oznaczone symbolem HB, 
- twarde - oznaczone symbolem H (1H, 2H, 3H). 

Twarde ołówki służą do rysowania dokładnych rysunków technicznych, 
miękkie do 

rysunków artystycznych i odręcznych. 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy nauczony materiał.  
 

1. Co to jest rysunek zawodowy? 
2. Jakie przepisy określają zasady rysowania linii? 
3. Jakie są rodzaje linii? 

4. Do jakich elementów rysunku stosowane są poszczególne linie? 
5. Co to jest format arkusza? 

6. Jakie są formaty arkuszy? 
7. Jaka jest numeracja ołówków do kreślenia rysunków technicznych? 

Proszę o korzystanie z podręcznika Stylizacja. 

Cały materiał ma być przepisany do zeszytu Wizualizacja wizerunku 

wraz z odpowiedziami na pytania. 


