
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Metrologia techniczna I 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 
Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 1/1  1/1   
 Liczba godzin w semestrze  15/12  15/12   
 Forma zaliczenia zal.na ocenę  zal.na ocenę   
 Liczba punktów ECTS 1  2   
 

WYKŁAD   

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu metrologii 
ogólnej oraz technicznej, poznanie terminologii stosowanej w metrologii wielkości 
geometrycznych typowej dla opisu elementów maszyn oraz zasad ich tolerowania. Poznanie 
metod i technik pomiarowych, w tym współrzędnościowej techniki pomiarowej z wzorcami i 
przyrządami pomiarowymi wielkości geometrycznych oraz zasadami analizy dokładności 
wyników pomiaru, a takŜe sprzętu pomiarowego stosowanego w pomiarach elementów 
maszyn. 
 
Metody dydaktyczne:  
Wykład, jako podstawowa forma zajęć, materiały pomocnicze: zdjęcia, rysunki, schematy 
przekazywane za pomocą środków audiowizualnych. Dodatkowo, materiały wykładowe będą 
przekazywane studentom w formie elektronicznej. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Otrzymanie pozytywnej oceny z testu oraz zadań z tolerancji i pasowań. 
 
Treści programowe:  

1. Podstawowe pojęcia metrologii: pomiar, jednostki miar, wzorce i przyrządy. 
2. Struktura geometryczna wyrobu i jej formalny opis. Specyfikacje geometrii wyrobów.  
3. Wymiary – ich klasyfikacja i tolerowanie. Pasowanie wymiarów.  
4. Podstawy analizy błędów pomiarowych: klasyfikacja błędów, źródła błędów, 

niepewność pomiaru i jej wyznaczanie, opracowanie końcowych wyników pomiarów. 
5. Opis postaci geometrycznej wyrobów: wymiary liniowe i kątowe oraz wymiarów 

geometrycznych: kształtu, kierunku, połoŜenia i bicia. Tolerancje geometryczne.  
6. Opis geometryczny kątów, stoŜków, gwintów i kół zębatych i ich tolerowanie.  



7. Tolerancje kształtu kierunku i połoŜenia. Chropowatość i falistość powierzchni. 
8. Techniki pomiaru wielkości geometrycznych, w tym współrzędnościowa technika 

pomiarowa. Metody oraz sprzęt do pomiaru elementów maszyn. 
9. Zasady doboru i kontroli narzędzi pomiarowych. 
10. Narzędzia pomiarowe: wzorce i przyrządy pomiarowe do pomiarów długości, kąta. 

Pomiary odchyłek geometrycznych. Metody i sposoby oceny struktury powierzchni. 
 
Literatura podstawowa:  

1. Jakubiec W. i inni., Metrologia wielkości geometrycznych. WNT, Warszawa 2004. 
2. Bialas S., Metrologia techniczna z podstawami tolerowania wielkości geometrycznych 

dla mechaników. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006. 
3. Praca zbiorowa., Specyfikacje Geometrii Wyrobów (GPS) – wykład dla uczelni 

technicznych. OW Politechnika Warszawska, Warszawa 2001. 
4. Ratajczak E., Współrzędnościowa technika pomiarowa. OW Politechnika 

Warszawska. Warszawa 1996. 
5. Wykłady z metrologii wielkości geometrycznych., www.metrologia.pwr.wroc.pl  

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Malinowski J., Pomiary długości i kąta w budowie maszyn. WSiP, Warszawa 1998. 
2. Sałaciński T., Elementy metrologii wielkości geometrycznych. Przykłady i zadania. 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000. 
3. Dobosz.M, Współczesne metody pomiarów wielkości geometrycznych. Elektronizacja 

4/96. 
4. Malinowski J., Pomiary długości i kąta. WNT, Warszawa 1994. 

 
Efekty kształcenia: 
Poznanie terminologii oraz definicji wielkości stosowanych do opisu geometrii elementów 
maszyn oraz znajomość metod i sprzętu pomiarowego stosowanych dla oceny poprawności 
ich wykonania. 
Przysposobiona wiedza ułatwi studentowi samodzielne poruszanie się po problematyce 
specjalistycznej metrologii technicznej. 
 
Język wykładowy: polski 

 

 

 

LABORATORIUM  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Ugruntowanie wiedzy teoretycznej z zakresu metrologii wielkości geometrycznych. 
Wykonanie pomiarów typowych cech geometrycznych elementów maszyn. Poznanie sprzętu 
pomiarowego stosowanego w przemyśle maszynowym oraz jego właściwości 
metrologicznych. Przygotowanie studentów do samodzielnej pracy pomiarowej, 
kształtowanie umiejętności w zakresie planowania pomiarów, organizacji stanowiska 
pomiarowego, właściwej eksploatacji narzędzi pomiarowych i interpretacji wyników 
pomiarów. 
 



Metody dydaktyczne:  
Samodzielne wykonywanie pomiarów typowym sprzętem pomiarowym. Praktyczna nauka 
obsługi sprzętu pomiarowego. Rezultaty pomiarów przedstawiane na pisemnych 
sprawozdaniach. Kontrola przygotowania do realizacji ćwiczenia poprzez wstępne 
sprawdziany pisemne. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Wykonanie i pozytywna ocena wszystkich wymaganych programem ćwiczeń 
laboratoryjnych, sporządzonych sprawozdań a takŜe znajomość zagadnień teoretycznych 
związanych z mierzonymi wielkościami. 
 
Treści programowe:  
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują: 

1. Zajęcia wstępne organizacyjne. 
2. Błędy pomiarów i statystyczne opracowanie wyników pomiarów. 
3. Pomiary wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych, mieszanych i pośrednich. 
4. Pomiary kątów, stoŜków, gwintów i kół zębatych. 
5. Pomiary odchyłek kształtu i połoŜenia. 
6. Pomiary parametrów chropowatości powierzchni.  
7. Współrzędnościowa technika pomiarowa. 
8. Dodatkowy termin odróbczy oraz rozliczenie przedmiotu. 

 
Literatura podstawowa: 

1. Malinowski J., Pomiary długości i kąta. WNT, Warszawa 1994. 
2. Jakubiec W., Malinowski J., Metrologia wielkości geometrycznych. WNT, Warszawa 

2004. 
3. Instrukcje do Laboratorium z Metrologii warsztatowej, oraz Wykłady z metrologii 

wielkości geometrycznych. www.metrologia.pwr.wroc.pl 
 
Literatura uzupełniająca 

1. Ratajczak E., Współrzędnościowa technika pomiarowa. OW Politechnika 
Warszawska, Warszawa 1996. 

2. Zawistowski J. i inni., Ćwiczenia laboratoryjne z metrologii. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005. 

3. Bialas S., Metrologia techniczna z podstawami tolerowania wielkości geometrycznych  
dla mechaników. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006. 

4. Tomasik J. i inni., Sprawdzanie przyrządów do pomiaru długości i kąta. Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003. 

 
Efekty kształcenia: 
Ugruntowanie wiedzy teoretycznej z metrologii wielkości geometrycznej, pozyskanie wiedzy 
związanej z właściwościami sprzętu pomiarowego i umiejętnościami jego praktycznego 
zastosowania w pomiarach elementów maszyn. Poznanie zasad obsługi i konserwacji sprzętu 
pomiarowego.  
 
Osoba(y) prowadząca(e):  
dr inŜ. Stanisław Fita 

  

 


