
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Metrologia techniczna II 

 

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 1/2  1/1   
 Liczba godzin w semestrze  15/12  15/14   
 Forma zaliczenia Egzamin  zal.na ocenę   
 Liczba punktów ECTS 2  2   
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  
Zaliczenie wykładu z przedmiotu Metrologia techniczna I. 
 
Cele kształcenia:  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami, zasadami i narzędziami 
pomiarowymi do pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych  
(mechanicznych i hydraulicznych) metodami elektrycznymi. 
Przysposobiona wiedza powinna jednocześnie ułatwić samodzielne poruszanie się po 
problematyce metrologii technicznej. 
 
Metody dydaktyczne:  
Wykład jako podstawowa forma zajęć, materiały pomocnicze: zdjęcia, rysunki, schematy 
przekazywane za pomocą środków audiowizualnych. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Egzamin pisemny testowy. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie co 
najmniej 50 % punktów z moŜliwych do uzyskania w trakcie testu. 
 
Treści programowe:  

1. Przetworniki pomiarowe wielkości elektrycznych. Metody i techniki pomiarów 
podstawowych wielkości elektrycznych: napięcia i prądu stałego i zmiennego, czasu i 
częstotliwości. Pomiary rezystancji metodą bezpośrednią i pośrednią. Przyrządy 
rejestrujące. 

2. Czujniki pomiarowe wielkości nieelektrycznych ( mechanicznych i hydraulicznych): 
parametrów ruchu, siły i napręŜenia mechanicznego, ciśnienia, temperatury, prędkości 
przepływu. Tensometria oporowa. 

3. Kontrola i sprawdzanie narzędzi pomiarowych.  Układ sprawdzań. Sprawdzanie 
przyrządów suwmiarkowych i mikrometrycznych. Spójność pomiarowa. 
Nadzorowanie sprawdzania przyrządów pomiarowych. 



Literatura podstawowa:  
1. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A., Metrologia elektryczna. WNT, Warszawa  

2000. 
2. Jakubiec W. i inni., Metrologia wielkości geometrycznych. WNT, Warszawa 2004. 

 
Literatura uzupełniająca:  

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

 
Efekty kształcenia: 
Znajomość metod pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych i mechanicznych  
oraz zasad nadzorowania wyposaŜenia pomiarowego. 
 
Język wykładowy: polski 

 

 

 

 

 

LABORATORIUM  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Zajęcia laboratoryjne mają na celu 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:  
Ćwiczenia laboratoryjne w zespołach dwuosobowych. Rezultaty pomiarów zostają 
przedstawiane w formie pisemnych sprawozdań. Kontrola przygotowania do realizacji 
ćwiczenia odbywa się poprzez wstępne sprawdziany pisemne. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Pozytywne oceny z wszystkich kolokwiów wstępnych do ćwiczeń laboratoryjnych i 
sprawozdań. 
 
Treści programowe:  

1. Zajęcia wstępne, organizacyjne. 
2. Pomiary napięcia i prądów. 
3. Pomiary rezystancji. 
4. Oscyloskop w technice pomiarowej. 
5. Pomiary czasu i częstotliwości. 
6. Pomiary temperatury nagrzewania się silnika elektrycznego. 
7. Tensometryczne pomiary siły. 
8. Dodatkowy termin obróbczy. 

 



Literatura podstawowa: 
1. Kaczmarek L., Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych ( opracowanie na CD). 

Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra 2006. 
2. Rydzewski J., Pomiary oscyloskopowe. WNT, Warszawa 2000. 
3. Kuśmierek Z., Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. 

Politechnika Łódzka, Łódź 2000. 
 
Literatura uzupełniająca 

1. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A., Metrologia elektryczna. WNT, Warszawa 
2000. 

 
Efekty kształcenia: 
Umiejętności posługiwania się narzędziami pomiarowymi i wykonywania podstawowych 
pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych, wykonywania sprawozdań z pomiarów 
oraz szacowania błędów pomiarów.  
 
Osoba(y) prowadząca(e):  
dr inŜ. Lech Kaczmarek 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 


