
Dokumentacja projektowa. Projekt własnego pokoju - podział wnętrza na strefę pracy i strefę 

wypoczynku. Aranżacja elementów przestrzennych wnętrza w określonej skali – rzut 

pomieszczenia z układem elementów wyposażenia - szkic koncepcyjny. 

Komentarz: 

Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie własnego pokoju, pokoju „Twoich marzeń”. Nie chodzi o 

przedstawienie obecnego pokoju, jaki każdy z  Was zajmuje. Zaprojektujcie pokój jaki Wam się marzy, 

w jakim chcielibyście przebywać.  

Pokój o wymiarach 4x6 m należy zaaranżować przestrzegając jednej zasady:  

 Podział pokoju  na 2 strefy: 

1 – strefa pracy ucznia (biurko, szafki, regały itd.) 

2 – strefa odpoczynku (kanapa, łóżko, stolik, fotele, pufy, sprzęt audio wg potrzeb i  zainteresowań). 

Pamiętaj, aby strefę najlepiej doświetloną przez światło dzienne ( blisko okien) przeznaczyć na strefę 

związaną z aktywnością w ciągu dnia np. odrabianie lekcji lub zabawę       Biurko ustaw naprzeciwko 

okna lub po jego lewej stronie, nie ustawiaj biurka w głębi pokoju, gdzie dochodzi mniej światła 

naturalnego. 

Miejsca, gdzie światła będzie mniej przeznacz na szafy (dobrym rozwiązaniem są szafy w zabudowie), 

szafki i regały. Ilość okien, ich wielkość, gdzie mają się znaleźć sam autor określa w projekcie. 

Umebluj swój pokój, zaprojektuj meble o jakich całe życie marzyłeś!  

Kolor ścian, kolor wyposażenia – wg własnych preferencji. Lubisz spokojną zieleń, a może cudny, 

mocny róż       – wybierz kolor w otoczeniu, którego będziesz czuć się dobrze. 

Strefę pracy i strefa wypoczynku będą w pewnym sensie umowne, nie dysponujemy zbyt dużą 

powierzchnią, aby te strefy wyraźnie oddzielić. Jednym z rozwiązań dla podkreślenia podziału stref 

jest wprowadzenie przegrody z ustawionych mebli np. kanapa, regał z książkami czy ażurowa, lekka 

ścianka z drewna z kwiatami. W tej strefie nie zapomnij o dywanie lub rzuconej niedbale na podłodze 

skórze tygrysa (sztucznej oczywiście!) 

Jak się do tego zabrać? No to zacznijmy. 

Weź kartkę A4. 

Narysuj na środku kartki prostokąt o wymiarach 24x 16 cm. To jest powierzchnia Twojego pokoju. 

Dodaj 1-centymetrową ramkę na zewnątrz narysowanego prostokąta (to będzie grubość muru). 

Będziesz projektować swój pokój w skali 1:25. Oznacza to, że 1 cm na rysunku w rzeczywistości 

oznacza 25cm. 

Np. rysując łóżko o realnych wymiarach 200x100 cm – narysujesz kwadrat 8x4 cm (200 cm dzielisz 

przez liczbę podanej skali czyli 25 – stąd 8 cm, a 100 cm podzielone przez 25 – to 4 cm na Twoim 

rysunku. 

Szafka 80x40 – to 3,2x2,4 cm, blat biurka 100x60 cm - to 4x2,4 cm, a siedzisko krzesła 45x42 cm –

1,7x1,9 cm. Skąd masz znać wymiary mebli – weź metrówkę (miarkę lub dłuższą linijkę) i zmierz 

meble w domu lub poszukaj wymiarów w internecie. 

Zaplanuj: gdzie umieścisz drzwi do pokoju, a gdzie okna (jedno czy dwa). A może trzy? Może jednak 

jedno, ale na całą długość ścian? Jak narysować różne elementy stolarki oraz meble zobacz w 

przesłanych materiałach. 

Teraz możesz przystąpić do rozmieszczania mebli. Zdecyduj gdzie zorganizujesz strefę pracy (blisko 

okna), a gdzie stolik, kanapę i „domowe kino”.  

Rysuj ołówkiem, możesz rysować odręcznie (możesz używać linijki) – na razie będzie to szkic 

koncepcyjny. W razie potrzeby użyj gumki, na końcu popraw mocniej ołówkiem. Aby lepiej było 



widać. Możesz użyć kredek lub mazaków. Jeżeli masz problem z rysowaniem rzutu pokoju, spróbuj 

narysować perspektywę – pomogę Ci przenieść te elementy na rzut. 

Temat rozpoczynamy w najbliższy piątek. Na razie zaczniemy od rzutu pomieszczenia. Później 

narysujemy przekrój. A na koniec 3D pomieszczenia - aksonometrię (patrz: przesłane materiały) 

W piątek, 27. marca między 10.40 a 11.25 prześlij wykonany przez Ciebie szkic koncepcyjny 

swojego „pokoju marzeń” do korekty – rzut pomieszczenia.   

Wysłanie szkicu koncepcyjnego pokoju jest  obowiązkowe. 

I tak będzie do końca okresu „zdalnego kształcenia”. Co tydzień w na zakończenie „lekcji” należy 

wysłać aktualny stan zawansowania nad projektem.  

Więcej materiałów poglądowych dostępnych na: klasa4ossp@gmail.com 

 

 

 

 

Przykładowe sposoby przedstawiania przedmiotów w rzucie 
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