
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna 

Nazwa przedmiotu: Metrologia i miernictwo 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie I-go stopnia stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr II/3  II/3   

 Liczba godzin w semestrze   30/15  30/18   

 Forma zaliczenia egzamin  zal. na ocenę   

Liczba punktów ECTS 2  2   

 

WYKŁAD  
 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu metrologii 

ogólnej oraz specjalistycznej z ukierunkowaniem na mechaniczną i elektryczną. Studenci 

w trakcie wykładów uzyskują wiedzę z zakresu budowy, zasady działania i właściwości 

przyrządów pomiarowych, sposobów realizacji pomiarów podstawowych wielkości 

geometrycznych i elektrycznych oraz zasad analizy dokładności pomiarów. Uzyskana wiedza 

powinna umożliwić nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się podstawową 

aparaturą pomiarową i interpretacji wyników pomiaru.     

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład jako podstawowa forma zajęć, materiały pomocnicze: zdjęcia,  rysunki, schematy 

przekazywane za pomocą środków audiowizualnych 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Otrzymanie pozytywnej oceny z przedmiotu jest związane z uzyskaniem minimum 50 % 

punktów z możliwych do uzyskania w trakcie testu końcowego podczas egzaminu.  

 

Treści programowe:  

1. Podstawowe pojęcia metrologii : pomiar, jednostki miar, wzorce i przyrządy 

pomiarowe, hierarchia wzorców, metody pomiarowe. Przetworniki pomiarowe. 

Zasady doboru i kontroli narzędzi pomiarowych . 

2. Podstawy analizy błędów pomiarowych: klasyfikacja błędów, źródła błędów, 

niepewność pomiaru i jej wyznaczanie, opracowanie końcowych wyników  pomiarów.  

3. Opis postaci geometrycznej wyrobów : wymiary liniowe i kątowe oraz wymiarów 

geometrycznych : kształtu, kierunku, położenia i bicia. Tolerancje geometryczne.  

4. Narzędzia pomiarowe : wzorce i przyrządy pomiarowe do pomiarów  długości, kąta. 

Pomiary gwintów. Pomiary walcowych kół zębatych. Pomiary odchyłek 

geometrycznych. Metody i sposoby oceny struktury powierzchni. 



5. Wzorce podstawowych wielkości elektrycznych i czasu. Przetworniki i elektroniczne 

przyrządy analogowe. 

6. Budowa i zasada działania oscyloskopu analogowego. 

7. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych : przetworniki A/C i  C/A. Mierniki 

cyfrowe i ich podzespoły. Multimetry cyfrowe. Oscyloskop cyfrowy. 

8. Metody pomiarów wielkości elektrycznych : napięcia, natężenia prądu stałego 

i przemiennego, mocy, czasu, częstotliwości, fazy. Pomiary rezystancji i impedancji. 

9. Zaawansowane techniki pomiarowe : systemy i sieci pomiarowe, interfejsy stosowane 

w systemach pomiarowych, mikrokontrolery w technice pomiarowej, 

oprogramowanie. Obróbka danych pomiarowych. 

 

Literatura podstawowa: 
1. Jakubiec W. Metrologia wielkości geometrycznych. WNT, Warszawa 2004. 

2. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna. WNT, Warszawa 

2002. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Bialas S., Metrologia techniczna z podstawami tolerowania wielkości geometrycznych 

dla mechaników. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006. 

2. Marcyniuk A.: Podstawy miernictwa elektrycznego. Wyd. Polit. Śląskiej, Gliwice 

2002. 

 

Efekty kształcenia: 

Znajomość podstawowych terminów metrologicznych, zasad wyrażania i wyznaczania 

niepewności pomiarowych i umiejętności w zakresie wykorzystania oraz wykonywania 

pomiarów podstawowych wielkości  geometrycznych wyrobów i parametrów przebiegów 

elektrycznych.  

 

Język wykładowy: polski 

 

LABORATORIUM 
 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Zapoznanie z metodami pomiarowymi podstawowych parametrów mechanicznych 

i elektrycznych, zapoznanie z obsługą i zasadami eksploatacji wybranych narzędzi 

pomiarowych . Kształtowanie  umiejętności planowania pomiarów, ich wykonywania, 

dokumentowania i interpretacji wyników. 

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia laboratoryjne w zespołach dwuosobowych. Studenci wykonują dokumentację 

(sprawozdania) z zrealizowanych ćwiczeń. Przygotowanie do zajęć odbywa się w formie 10- 

minutowych pisemnych sprawdzianów. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Wymagane uzyskanie pozytywnych ocen z sprawdzianów wstępnych do ćwiczeń oraz 

sprawozdań. 

Ocena końcowa za przedmiot jest określana na podstawie oceny średniej z wszystkich ocen 

uzyskanych podczas semestru.  



Treści programowe:  

1. Zajęcia organizacyjno-wprowadzające. 

2. Pomiary wymiarów długościowych elementów maszyn przyrządami suwmiarkowymi 

i mikrometrycznymi. 

3. Pomiary zewnętrznych i wewnętrznych wymiarów kątowych elementów maszyn. 

4. Pomiary gwintów i określanie klas dokładności. 

5. Identyfikacja geometryczna walcowych kół zębatych o zębach prostych 

ewolwentowych. 

6. Badanie dokładności wykonania walcowych kół zębatych prostych ewolwentowych. 

7. Wyznaczanie moduły Younga materiałów konstrukcyjnych przy zginaniu. 

8. Zapoznanie z aparaturą elektroniczną laboratorium metrologii. 

9. Badanie właściwości przyrządów napięć zmiennych. 

10. Pomiary rezystancji. 

11. Pomiary czasu i częstotliwości. 

12. Oscyloskopowe pomiary napięć. 

13. Pomiary przesunięcia fazowego sygnałów. 

14. Pomiary impedancji. 

15. Termin dodatkowy odróbczy, zaliczenie przedmiotu. 

 

Literatura podstawowa: 
1. Dudek K., Kaczmarek L., Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych. Opracowanie na CD 

oraz na stronie www. Kolegium Kark, Jelenia Góra. 

2. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna. WNT, Warszawa 

2002. 

3. Jakubiec W. Metrologia wielkości geometrycznych. WNT, Warszawa 2004. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Tumański S., Technika pomiarowa. WNT, Warszawa 2007. 

2. Rydzewski J., Pomiary oscyloskopowe. WNT, Warszawa 1994. 

 

Efekty kształcenia: 

Umiejętności w zakresie wykorzystania i eksploatacji przyrządów pomiarowych, planowania 

i wykonywania pomiarów, analizy wyników oraz przygotowania sprawozdań z wykonanych 

badań. 

 

Osoba(y) prowadząca(e):  

dr inż. Lech Kaczmarek 

 
 


