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Области за такмичење из ArchiCAD-a-трећи разред

Израда такмичарских радова ће бити у верзији коју организатор обезбеди и
неопходно је да то уради до Школских такмичења и о томе обавести све школе.

Области и функције ArchiCAD -а које ће се наћи у задацима:
 Toolbox – креирање елемената алаткама из Toolbox-а и подешавања (Wall,

Slab, Column, Beam, Roof, Door, Window, Object, Shell, Stair, Morph)
 Креирање пресека, изгледа ентеријерског изгледа, детаља и њихова

подешавања
 Снимање 2D прилога са подешавањима у оквиру View Map дела навигатор

палете
 Креирање лејаута, мастер лејаута, постављање цртежа на виртуелни

простор папира
 Припрема прилога за снимање/штампу у оквиру Publisher колоне навигатор

палете
 Profile Manager – функција
 Постављање 2D елемената – алатке из Document дела Toolbox палете
 Аутоматско котирање
 Креирање степеништа
 Снимање .bimx модела
 Креирање рендеринга: Sketch и LightWork

Остали детаљи:
 Такмичење из ArchiCAD-а је за ученике 3. разреда.
 Рок за израду рада је 120 мин.
 појашњења.
 Циљ је да се у оквиру такмичарских задатака искаже техничко знање

такмичара, вештина и довитљивост у раду у оквиру софтверског програма
ArchiCAD-а.

 Сваки задатак ће бити бодован са тачно назначеним бројем бодова по
задатку.

 Рад ће се предавати под шифром на USB-у у облику .pla фајла (ArchiCAD
фајл формата), .bmx и .pdf фајлова који се креирају из ArchiCAD-а.

 Кључ шифре ће бити посебно у затвореној коверти.
 Жири ће се састојати од 3 члана: једног члана одабраног од стране hiCAD-

а, заступника ArchiCAD-а, и два професора из средњих стручних школа.
 Интернет конекција ће бити искључена на рачунарима такмичара током

такмичења.
 Задатак ће креирати колеге из hiCAD-a а као примери за вежбање могу се

користити задаци са претходна три такмичења.
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