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1. WPROWADZENIE  

 
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o pomiarach warsztatowych: 

przy dobieraniu metody pomiarowej, przyrządów pomiarowych, wykonywaniu pomiarów 
oraz interpretowaniu ich wyników.  

W poradniku zamieszczono: 
– wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć juŜ ukształtowane, 

abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika,  
– cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, 
– materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki 

modułowej, 
– zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy juŜ opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi 

opanowanie materiału całej jednostki modułowej, 
– literaturę uzupełniającą. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Schemat układu jednostek modułowych 
 
 
 
 
 
 

315[01].O4 
Podstawowe techniki 

wytwarzania 

315[01].O4.01 
Wykonywanie pomiarów 

warsztatowych 

315[01].O4.02 
Zastosowanie 

podstawowych technik 
wytwarzania części maszyn 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– stosować jednostki układu SI, 
– przeliczać jednostki, 
– posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu fizyki, 
– czytać rysunki wykonawcze, 
– korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
– obsługiwać komputer, 
– współpracować w grupie. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− rozróŜnić rodzaje wymiarów liniowych, 
− określić wymiar tolerowany, 
− dokonać zamiany tolerowania symbolowego na liczbowe, 
− określić pasowanie na podstawie oznaczenia i wartości luzów, 
− wyjaśnić pojęcie mierzenia i sprawdzania, 
− rozróŜnić metody pomiarowe, 
− sklasyfikować przyrządy pomiarowe, 
− określić właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych, 
− zorganizować stanowisko do pomiarów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy i wymaganiami ergonomii, 
− dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru i sprawdzania części maszyn w zaleŜności 

od kształtu oraz dokładności wykonania, 
− sprawdzić luzy, promienie zaokrągleń, kąt prosty oraz płaskość i prostoliniowość 

powierzchni, 
− wykonać z róŜną dokładnością pomiar średnic zewnętrznych i wewnętrznych, długości, 

wysokości i głębokości elementów maszyn, 
− wykonać pomiar kątów, 
− wykonać pomiar chropowatości powierzchni, 
− zinterpretować wyniki pomiarów, 
− opracować wyniki pomiarów, 
− zakonserwować i przechować przyrządy pomiarowe, 
− posłuŜyć się PN, dokumentacją techniczną,  
− zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pomiarów. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Zamienność części, tolerancje, pasowania i odchyłki 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 
 W budowie maszyn waŜnym zagadnieniem jest zamienność części. Oznacza to, Ŝe części 
maszyn wykonywane są zgodnie z załoŜonymi wymiarami. Pozwala to składanie ich w zespół 
(przy montaŜu) lub wymienianie tylko określonej, uszkodzonej lub zuŜytej części. 
 Rodzaje zamienności: 
−−−− całkowita, 
−−−− częściowa, 
−−−− warunkowa. 
 

Zamienność całkowita polega na takim wykonaniu części (tolerowani wymiarów), 
aby złoŜenie części w zespół nie wymagało dodatkowych czynności dopasowujących 
wymiary części do siebie. Utrzymanie zamienności całkowitej zwiększa koszty produkcji. 
Dlatego, szczególnie przy produkcji masowej, często stosuje się zmienność częściową. 

Zamienność częściowa dopuszcza wykonanie pewnej ilości części, których nie moŜna 
prawidłowo złoŜyć w zespoły, poniewaŜ tolerancje wymiarów mających wpływ na montaŜ 
zostały powiększone w stosunku do tolerancji, które by zapewniały zamienność całkowitą. 

Zmienność warunkowa określa dodatkowe warunki, przy których części maszyn mogą 
być zastępowane. W zaleŜności od tych warunków występuje zmienność technologiczna, 
konstrukcyjna i selektywna. 

Zamienność technologiczna wymaga przeprowadzenia dodatkowej (lub przewidzianej) 
obróbki w celu usunięcia niekorzystnego zbiegu odchyłek wymiarów w danym zespole. 

Zamienność konstrukcyjna niekorzystne skojarzenie odchyłek kompensuje (w sposób 
ciągły lub skokowy) przez zmianę połoŜenia jednej części w stosunku do drugiej. 

Zamienność selekcyjna polega na podziale części na grupy selekcyjne o węŜszych 
tolerancjach i odpowiednim kojarzeniu tych grup. Dzięki temu tolerancja pasowania 
połączonych grup jest odpowiednio mniejsza. 
 
Rodzaje wymiarów 

WyróŜnia się cztery grupy wymiarów, przy pomocy których określane są wymiary części 
maszyn: 
− wymiary zewnętrzne, 
− wymiary wewnętrzne, 
− wymiary mieszane, 
− wymiary pośrednie. 

Wymiar zewnętrzny Z jest to odległość elementów powierzchni, między którymi 
ich bezpośrednie sąsiedztwo jest wypełnione materiałem. 
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Rys. 1. Przykłady wymiarów zewnętrznych [opracowanie własne] 
 

Wymiar wewnętrzny W jest to odległość elementów powierzchni, na zewnątrz których 
ich bezpośrednie sąsiedztwo jest wypełnione materiałem. 

  
Rys. 2. Przykłady wymiarów wewnętrznych [opracowanie własne] 

 
Wymiar mieszany M jest to odległość elementów powierzchni, między którymi 

bezpośrednie sąsiedztwo jednego z nich jest wypełnione materiałem, a bezpośrednie 
sąsiedztwo drugiego jest wypełnione materiałem na zewnątrz. 
 

 
Rys. 3. Przykład wymiaru mieszanego [opracowanie własne] 

 
Wymiar pośredni P jest to odległość między osiami lub płaszczyznami symetrii 

albo między osią lub płaszczyzną symetrii, a takimi elementami geometrycznymi przedmiotu, 
jak powierzchnie, krawędzie lub punkty. 

 
Rys. 4. Przykład wymiaru pośredniego [opracowanie własne] 
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Wymiary tolerowane 
Wymiary określane z pewną tolerancja noszą nazwę wymiarów tolerowanych. 

Wymiarowi tolerowanemu przypisane są jednoznacznie dwa wymiary graniczne: wymiar 
górny B i wymiar dolny A określane odpowiednio jako górny wymiar graniczny i dolny 
wymiar graniczny. 

Wymiary graniczne są to dwa wymiary, których nie moŜe przekroczyć zmierzony 
wymiar elementu (zespołu), jeŜeli ma on być uznany jako poprawnie wykonany. 
Na rysunkach technicznych wymiary graniczne umieszcza się nad linią wymiarową, górny 
wpisuje się nad wymiarem dolnym. 

Wymiar tolerowany określany jest przy pomocy wymiaru nominalnego D oraz odchyłek 
granicznych. Górnym odchyłkom przypisane są litery es i ES, dolnym – ei i EI. Małymi 
literami (es, ei) oznacza się odchyłki graniczne wymiarów zewnętrznych, wielkimi (ES, EI) –
wymiarów wewnętrznych.  

Wymiar górny wałka oznacza się Bw, otworu Bo, wymiar dolny wałka Aw, otworu Ao. 
Wymiar nominalny D jest wymiarem wyjściowym, względem którego określa się odchyłki. 
Między odchyłkami, a wymiarami granicznymi zachodzą następujące zaleŜności: odchyłka 
górna (es, ES) jest róŜnicą algebraiczną między wymiarem górnym B i odpowiadającym 
mu wymiarem nominalnym D 

es = Bw - D oraz ES = Bo - D 
Odchyłka dolna (ei, EI) jest róŜnicą algebraiczną między wymiarem dolnym A 

i odpowiadającym mu wymiarem nominalnym D 
ei = Aw - D    oraz EI = Ao - D 

Przy graficznym przedstawianiu odchyłek (rys. 5) rysuje się linię zerową, której 
połoŜenie odpowiada wymiarowi nominalnemu D. Dodatnie odchyłki zaznacza się powyŜej 
linii zerowej, ujemne zaś – poniŜej. 

 
Rys. 5. Przykłady tolerancji wymiarów granicznych A i B  za pomocą wymiaru 

nominalnego D oraz odchyłek es (ES) i ei (EI) [6, s. 31] 
 

Wymiar górny B otrzymuje się przez algebraiczne dodanie do wymiaru nominalnego D 
odchyłki górnej (es, ES) 

B = D + es (ES) 
Wymiar dolny A otrzymuje się przez algebraiczne dodanie do wymiaru nominalnego D 
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odchyłki dolnej (ei, EI) 

A = D + ei (EI) 
Przy zapisie liczbowym tolerowanego wymiaru uwzględnia się wymiar nominalny D, 

odchyłkę górna es (ES) i odchyłkę dolną ei (EI). 
 
Sposób zapisu: 

  
 

W przypadku, gdy obie odchyłki dolna i górna są sobie równe w wartościach 
bezwzględnych (róŜnią się tylko znakiem), zapis liczbowy ma postać: 
 
                                                                     30 ±0,1  
 

Jeśli któraś z odchyłek równa jest zero, jest to uwzględniane w zapisie np.: 
       0                 + 0,3 

                                                               30     ,     30 
- 0,02            0 

 
 

Tolerancja T jest to róŜnica między wymiarem górnym B a wymiarem dolnym A. 
MoŜna ją obliczyć z zaleŜności: 
 

T = B – A, 
T = es – ei, 
T = ES – EI 

 
Graficzne przedstawiona tolerancja nosi nazwę pola tolerancji. JeŜeli zmierzony wymiar 

nie mieści się w polu tolerancji, to element z takim wymiarem określa się jako brak. 
 

 
Rys. 6. Graficzne przedstawienie pola tolerancji [6, s. 36] 

 
Pasowanie charakteryzuje współpracę otworu i wałka wynikająca z ich wymiarów 

przed połączeniem i określone jest wskaźnikiem P: 
P = Do - Dw 

P – wskaźnik pasowania, 
Do – średnica otworu, 
Dw – średnica wałka.  
Wskaźnik P moŜe przyjmować wartości dodatnie, zero i ujemne. 
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Luz S występuje przy dodatniej wartości współczynnika P, czyli w przypadku, 
gdy wymiary otworu są większe niŜ wałka. 

Wcisk N występuje przy ujemnej wartości współczynnika P. 

 
Rys. 7. Określenie luzów Smax i Smin: a) za pomocą wymiarów granicznych wałka i otworu, 

b) za pomocą odchyłek [6, s. 41] 
 

Luz najmniejszy Smin jest to róŜnica między wymiarem dolnym otworu Ao a wymiarem 
górnym wałka Bw. 

Smin = Ao - Bw = EI - es 
 

Luz największy Smax jest to róŜnica między wymiarem górnym otwory Bo a wymiarem 
dolnym wałka Aw. 

Smax= Bo - Aw= ES - ei 
 

Wcisk najmniejszy Nmin jest to ujemna wartość róŜnicy górnego wymiaru otworu Bo 

i dolnego wałka Aw. 
Nmin = - (Bo- Aw) = - (ES - ei) 

 

 
Rys. 8. Wciski Nmin i Nmax [6, s.45] 

 
Wcisk największy Nmax jest to ujemna wartość róŜnicy dolnego wymiaru otworu Ao 

i górnego wałka Bw 
Nmax = - (Ao – Bw ) = - ( EI – es) 

Tolerancja pasowania Tp jest to tolerancja wałka Tw i otworu To 
Tp = Tw + To. 

Luz średni Sm  jest to średnia arytmetyczna z luzów granicznych: 
                                                    Smax + Smin 

                                           Sm = -------------- 
                                                         2 
Wcisk średni Nm jest to średnia arytmetyczna ze wcisków granicznych 

                                                Nmax + Nmin 

                                     Nm =   --------------- 
                                                        2 

WyróŜniamy trzy rodzaje pasowań: 
− luźne , w których zawsze zapewniony jest luz (rys. 9a ), 

a) b) 
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− ciasne, w których zawsze zapewniony jest wcisk (rys.9b ), 
− mieszane, w których moŜe wystąpić luz lub wcisk (rys. 9c). 
 

 

 

 
Rys. 9. Rodzaje pasowań: a) luźne, b) ciasne, c) mieszane [6, s. 49] 

 
Otwory i wałki podstawowe są to elementy, w których wymiary są tolerowane w głąb 

materiału. W otworze podstawowym odchyłka EI jest równa zeru, w wałku podstawowym 
odchyłka es jest równa zeru. Pasowanie według stałego otworu, częściej stosowane, 
jest utworzone z otworem podstawowym. Pasowanie według stałego wałka jest utworzone 
z wałkiem podstawowym. 

Wartość tolerancji jest zaleŜna od wartości wykonywanego wymiaru elementu 
oraz sposobu obróbki. Ustalone wartości tolerancji, w zaleŜności od przedziału wymiarów 
nominalnych i klasy dokładności, zawierają normy PN-89/M-02102 (wymiary do 3150 mm) 
i PN-89/M-02103 (wymiary powyŜej 3150 do 10 000 mm). Wprowadzono 20 klas 
dokładności wykonania wałków i otworów: 01; 0; 1; 2; 3;...;16; 17;18. Tolerancje normalne 
odpowiednich klas dokładności oznacza się: IT0l, IT0, IT1, IT2, IT3,......IT16, IT17, IT18. 
 
Klasyfikacja wałków i otworów 

PołoŜenie pola tolerancji względem linii zerowej (wymiaru nominalnego) moŜna określić 
w następujący sposób: 
1) przez podanie odchyłek es (ES) i ei (EI), 
2) przez podanie tolerancji IT i jednej z odchyłek. 

 
 
Rys. 10. Określenie połoŜenia pola tolerancji za pomocą: a) odchyłek es (ES) i ei (EI), b) tolerancji IT i odchyłki 

ei (EI), c) tolerancji IT i odchyłki es (ES) [6, s. 59] 
 
 
 
 

a) b) 

c) 
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Przy klasyfikacji wałków i otworów przyjęto drugi sposób określania połoŜenia pól 
tolerancji. Po opracowaniu układu tolerancji znormalizowano niezbędne odchyłki es (ES) 
lub ei (EI), nazywając je odchyłkami podstawowymi. Brakującą odchyłkę, zwaną odchyłką 
nie podstawową, oblicza się wychodząc z zaleŜności: 

                                    IT = es - ei oraz  IT = ES - EI 

                                    es = ei + IT        ES = EI + IT 
                                                       oraz 

                                     ei = es - IT        EI = ES - IT 
Przy symbolowym zapisie wałków i otworów przyjęto (podobnie jak dla odchyłek) 

zasadę oznaczania wałków małymi literami alfabetu łacińskiego, otworów zaś – wielkimi 
(rys.11). 
 

 
 

Rys. 11. PołoŜenie pól tolerancji wałków i otworów [6, s. 60] 
 

Oznaczeniom połoŜenia pól tolerancji wałków i otworów przypisano wartości odchyłek 
podstawowych, które określają połoŜenie pola tolerancji względem linii zerowej, samą 
zaś wartość tolerancji określa się przez podanie klasy dokładności. Wartości odchyłek 
podstawowych zaleŜą od rodzaju (oznaczenia) elementu i przedziału wymiarów, a tylko 
w kilku przypadkach takŜe od klasy dokładności. Przy tolerowaniu z zapisem symbolowym 
za liczbą określającą wymiar nominalny umieszcza się: 
− pole tolerancji oznaczane literą, 
− klasę dokładności oznaczaną symbolem literowym, 
np. 

zapis 80 H7 oznacza otwór podstawowy o wymiarze nominalnych 80 mm i klasie 
dokładności 7. 

 
Tolerancje wymiarów kątowych  

Wymiary kątowe występujące w budowie maszyn, podobnie jak wymiary liniowe, dzieli 
się na: zewnętrzne, wewnętrzne, mieszane oraz pośrednie. Do wymiarów kątowych 
dotyczących kątów płaskich jest stosowany układ tolerancji podany w normie PN–77/M–
02136. Norma przewiduje 17 klas dokładności. 

Otwory 

Wałki 
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Kąty toleruje się symetrycznie. Tolerancja kąta jest podawana w mikroradianach, 
w minutach i sekundach kątowych lub w postaci długości odcinka prostopadłego do ramienia 
kąta. 

Chropowatość powierzchni jest to zbiór nierówności na obrobionej powierzchni, 
o małych odstępach wierzchołków powstałych w wyniki zastosowanego określonego procesu 
technologicznego. 

JeŜeli stosunek średniego odstępu między wierzchołkami nierówności S 
do ich wysokości wynosi: 

S/R < 50 – występuje chropowatość, 
50< S/R < 1000 i na danej długości są trzy fale – występuje falistość, 
S/R > 1000 – występuje błąd kształtu.  

Pomiar chropowatości przeprowadza się na długości odcinka elementarnego l lub odcinka 
pomiarowego ln. Parametry określające chropowatość odnosi się względem linii średniej 
zarysu.. W systemie linii średniej m, linia odniesienia (średnia) przebiega zgodnie z ogólnym 
kierunkiem profilu zaobserwowanego i suma kwadratów odchyłek profilu od linii średniej 
stanowi minimum. 
 

 
 

Rys. 12. Profil zaobserwowany: m – linia średnia profilu, l – odcinek elementarny, ln – odcinek pomiarowy, 
y1, y2,... yn – odległość punktów profilu zaobserwowanego od linii średniej [6, s.87] 

 
Przy określaniu chropowatości godnie z PN-87/M-042560 stosowane są następujące 

parametry: 
– średnie arytmetyczne odchylenie Ra, 
– wysokość chropowatości wg 10 punktów Rz, 
– maksymalna wysokość chropowatości Rm. 
 

 
 

Rys. 13. Zasada obliczania parametrów: a) Ra, b) Rz [9, s. 123] 
 

a) 

b) 
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Średnie arytmetyczne odchylenie Ra profilu linii średniej jest to średnia wartość 
odległości punktów y1, y2,... yn profilu zaobserwowanego od linii średniej na długości odcinka 
pomiarowego ln.                                                                1      n 

                                                                 Ra = ---- Σ | yi |  
                                                      n   i=1 

Wysokość Rz jest to średnia odległość pięciu najwyŜej połoŜonych wierzchołków 
od pięciu najniŜej połoŜonych wierzchołków od pięciu najniŜej połoŜonych punktów 
wgłębień na długości odcinak elementarnego. 

                                   ( R1 + R3 .......+ R5 ) – (R2 + R4 .....+ R10) 
                          Rz = ------------------------------------------------ 
                                                                  5 

Maksymalna wysokość nierówności Rm jest to odległość między dwiema liniami 
równoległymi do linii odniesienia, z których jedna przechodzi przez najwyŜszy punkt 
wzniesienia, a druga przez najniŜszy punkt wgłębienia profilu zaobserwowanego. 
 

0,63 
 
 
 

Rys.14. Znak chropowatości [opracowanie własne] 
 

Na rysunkach technicznych chropowatość pokazuje się stosując znak chropowatości  
(rys. 14) wraz z wartością Ra (jeŜeli jest to Rz, musi być to wyraźnie zaznaczone). Znak 
chropowatości umieszcza się w górnym rogu rysunku (odnosi się wtedy do wszystkich 
powierzchni elementu) lub/i wskazując specyficzną powierzchnię, do której się odnosi. 
Polska Norma wyróŜnia 14 klas chropowatości. KaŜdej z nich odpowiada zakres 
chropowatości Ra lub Rz.  

 
Odchyłki kształtu   

Błąd kształtu jest to róŜnica między zarysem przedmiotu a odpowiadającym mu zarysem 
odniesienia. Zarys odniesienia jest zarysem określonym na rysunku technicznym danego 
przedmiotu. Odchyłki kształtu opisane są w normach PN-78/M-02137 i PN-80/M-02138. 

Najczęściej spotykane odchyłki to: 
− odchyłka prostoliniowości, 
− odchyłka płaskości, 
− odchyłka okrągłości, 
− odchyłka walcowości. 
 

Odchyłka prostoliniowości (rys. 15) jest to największa odległość punktów zarysu 
rzeczywistego od prostej przylegającej. 

 

 
Rys. 15. Odchyłka prostoliniowości w przypadku: a) zarysu wklęsłego, b) zarysu wypukłego [6, s. 78] 
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Odchyłka płaskości (rys. 16) jest to największa odległość punktów powierzchni 
rzeczywistej od płaszczyzny przylegającej. 
 

 
Rys. 16. Odchyłka płaskości [6, s. 78] 

 
Odchyłka okrągłości (rys. 17) jest to największa odległość punktów zarysu rzeczywistego 

od okręgu przylegającego. 
 

 
Rys. 17. Odchyłka okrągłości [6, s. 78] 

 
Odchyłka walcowości (rys. 18) jest to największa odległość punktów powierzchni 

rzeczywistej od walca przylegającego. 
 

 
Rys. 18. Odchyłka walcowości [6, s. 79] 

 
 

Odchyłki połoŜenia 
Odchyłka połoŜenia jest to róŜnica połoŜenia rzeczywistego elementu i jego połoŜenia 

nominalnego względem elementu odniesienia (bazy). Przy rozpatrywaniu odchyłek połoŜenia 
nie uwzględnia się odchyłek kształtu. 

Odchyłka równoległości płaszczyzn (rys. 19) jest to róŜnica największej i najmniejszej 
odległości między płaszczyznami przylegającymi w rozpatrywanym obszarze. 
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Rys. 19. Odchyłka równoległości płaszczyzn a) interpretacja odchyłki, b) oznaczenie tolerancji odchyłki na 
rysunku, 1 – powierzchnia rzeczywista, 2– płaszczyzny przylegające, 3 – płaszczyzna odniesienia [9, s. 102] 

 
Odchyłka równoległości osi (prostej) i płaszczyzny (rys. 20) jest to róŜnica ∆ największej 

i najmniejszej odległości między osią (prostą) i płaszczyzną przylegającymi 
w rozpatrywanym obszarze. 

 

 
 

Rys. 20. Odchyłka równoległości osi i płaszczyzny: a) interpretacja odchyłki,  
b, c) oznaczenie odchyłki na rysunkach: 1– oś, 2– płaszczyzna odniesienia. [9, s. 102] 

 
Odchyłka równoległości osi (lub prostych) w płaszczyźnie wspólnej (rys. 21) 

jest to odchyłka równoległości ∆x lub ∆y rzutów prostokątnych osi (prostych) na ich wspólną 
płaszczyznę. 

 
 

Rys. 21. Odchyłka równoległości osi w płaszczyźnie wspólnej: a) interpretacja odchyłki, 
b) oznaczenie na rysunku 1 – płaszczyzna wspólna, 2 – prosta odniesienia [9, s. 102] 
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Odchyłka prostopadłości płaszczyzn (rys. 22) jest to wartość bezwzględna odchyłki kąta 
między płaszczyznami względem kąta prostego, wyraŜonej w jednostkach długości ∆ 
w rozpatrywanym obszarze np. na długości L. 

 
Rys. 22. Odchyłka prostopadłości płaszczyzn: a) interpretacja odchyłki, 

b) oznaczenie odchyłki na rysunku [9, s. 103] 
 
Odchyłka współosiowości względem osi powierzchni odniesienia jest to największa 

odległość ∆ osi rozpatrywanej powierzchni obrotowej od osi powierzchni przyjętej za oś 
odniesienia (rys. 23). 

 
Rys. 23. Odchyłka współosiowości względem osi powierzchni odniesienia: a) schemat układu, b) oznaczenie na 

rysunkach: 1 – oś powierzchni odniesienia [9, s. 104] 
 

 
Odchyłka bicia promieniowego (rys. 24) jest to róŜnica ∆ największej i najmniejszej 

odległości punktów zarysu rzeczywistego powierzchni obrotowej od osi odniesienia w kaŜdej 
płaszczyźnie prostopadłej do tej osi. Odchyłka bici promieniowego jest łączną odchyłką 
odchyłki krągłości i odchyłki połoŜenia środka tego zarysu względem osi odniesienia. 

 
Rys.24. Odchyłka bicia promieniowego: a) interpretacja odchyłki, 

b) oznaczenie na rysunku, 1 – oś odniesienia [9, s. 106] 
 

Odchyłka bicia osiowego (rys. 25) jest to róŜnica ∆ największej i najmniejszej odległości 
punktów zarysu rzeczywistego powierzchni czołowej rozpatrywanego na wyznaczonej 
średnicy, od płaszczyzny prostopadłej do osi odniesienia. 
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Rys.25. Odchyłka bicia osiowego: a) interpretacja odchyłki, b) oznaczenie na rysunku 

1 – oś odniesienia [9, s. 106] 

 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie rodzaje wymiary są stosowane w budowie maszyn? 
2. Co to są wymiary graniczne? 
3. Co to jest tolerancja wymiaru? 
4. Co to jest odchyłka dolna? 
5. W jaki sposób są oznaczane na rysunku wymiary tolerowane? 
6. Na czym polega zasada tolerowania w głąb materiału? 
7. Na czym polega znormalizowany układ tolerancji? 
8. Na czym polega znormalizowany układ pasowań? 
9. W jaki sposób oznaczamy pasowania normalne? 
10. Co to są pasowania normalne uprzywilejowane? 
11. Na czym polega pasowanie według zasady stałego otworu? 
12. Co to są pasowania luźne? 
13. Co to jest luz najmniejszy? 
14. Jakie parametrów uŜywa się do opisu chropowatości powierzchni? 
15. Jakie są rodzaje odchyłek kształtu?  
16. Jakie są rodzaje odchyłek połoŜenia? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wyznacz wymiary graniczne oraz tolerancję następujących wymiarów tolerowanych 
zapisem liczbowym: 

 

 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczą tolerancji, 
2) obliczyć wymiary graniczne korzystając z odpowiednich wzorów, 
3) obliczyć tolerancje korzystając z odpowiednich wzorów, 
4) zapisać wyniki. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca tolerancji. 
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Ćwiczenie 2 
Wyznacz odchyłki, wymiary graniczne, oraz tolerancję następujących wymiarów 

tolerowanych zapisem literowym: 
 
a) 100h4, b) 50H8, c) 70s7. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować arkusze norm PN–EN 20286–1:1996 i PN–EN 20286–2:1996, 
2) odszukać w materiałach dydaktycznych odpowiednie wzory,  
3) korzystając z w/w norm odczytać odchyłki, 
4) korzystając z odpowiednich wzorów obliczyć, wymiary graniczne i tolerancję. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– normy PN–EN 20286–1:1996 i PN–EN 20286–2:1996. 
 
Ćwiczenie 3 

Oblicz tolerancje pasowania oraz luzy średnie Sm i wciski średnie Nm następujących 
pasowań: 

a) φ 50 H7/m6, b) φ 80 H8/h9, c) φ 100H8/f9, d) φ 120 H7/s6. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) przygotować arkusze norm PN–EN 20286–1:1996 i PN–EN 20286–2:1996 oraz PN–ISO 

1829:1996, 
2) odczytać z tabel odchyłki wałków i otworów, 
3) obliczyć tolerancje pasowania Tp, 
4) obliczyć luzy (wciski) najmniejsze Smax (Nmax) i najmniejsze Smin (Nmin) dla 

poszczególnych pasowań z wzorów podanych w rozdziale 4.1, 
5) wyznaczyć luzy i wciski średnie Sm i Nm, 
6) zapisać wyniki obliczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− normy PN–EN 20286–1:1996 i PN–EN 20286–2:1996, oraz PN-ISO 1829:1996. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz: 

 Tak Nie 
1) obliczyć tolerancje? � � 
2) obliczyć luzy, wciski? � � 
3) dokonać zamiany tolerowania symbolowego na liczbowe? � � 
4) określić pasowanie na podstawie oznaczenia i wartości luzów? � � 
5) scharakteryzować parametry chropowatości? � � 
6) rozróŜnić i scharakteryzować odchyłki połoŜenia?  � � 
7) rozróŜnić i scharakteryzować odchyłki kształtu? � � 
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4.2. Metody pomiarowe i błędy pomiarów 

 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Pomiar jest to doświadczalne wyznaczenie z określoną dokładnością miary określonej 
wielkości. 

Miara jest to wartość wielkości przyjętej za jednostkę porównawczą, wyraŜona 
iloczynem liczby i jednostki miary np. 0,015 m. Jednostką miary długości jest metr. 

Sprawdzanie jest doświadczalne stwierdzenie, czy wymiar, kształt lub działanie 
sprawdzanego przedmiotu nie wykracza poza granice przewidzianej tolerancji. Narzędzia 
pomiarowe słuŜące do sprawdzania noszą nazwę sprawdzianów. 

Metoda pomiarowa określa sposób porównania wielkości mierzonej z wzorcem tej 
wielkości, w celu ustalenia wyniku pomiaru. 

W zaleŜności od sposobu otrzymywania wartości wielkości mierzonej wyróŜniamy trzy 
grupy pomiarowe:  
1) pomiary bezpośrednie, 
2) pomiary pośrednie, 
3) pomiary złoŜone. 

W pomiarze bezpośrednim wartość wielkości mierzonej odczytuje się bezpośrednio, 
bez potrzeby wykonywania dodatkowych obliczeń np. pomiar napięcia woltomierzem. 

W pomiarze pośrednim wartość wielkości mierzonej otrzymuje się pośrednio 
z pomiarów bezpośrednich innych wielkości związanych zaleŜnością funkcjonalną 
z wielkością mierzoną np. pomiar rezystancji na podstawie pomiarów napięcia i natęŜenia 
prądu. 

W pomiarze złoŜonym poprzez pomiary pośrednie i bezpośrednie, wyznacza się 
wartości wielkości, które są związane ze sobą układem równań. Rozwiązanie układu równań 
wyznacza wartość mierzonej wielkości. 

W zaleŜności od struktury wielkości mierzonej wyróŜnia się dwie podstawowe grupy 
metod pomiarowych: 
− metody analogowe, 
− metody cyfrowe. 

Analogowe metody pomiarowe odnoszą się do pomiarów o strukturze ciągłej, takich jak 
np. temperatura, przepływ. Analogowej wielkości mierzonej odpowiada analogowy sygnał 
pomiarowy. Na rysunku 26 przedstawiono podstawową klasyfikację metod analogowych. 

Metody cyfrowe odnoszą się do pomiarów fizycznych o strukturze ziarnistej np. 
zliczanie ilości wyprodukowanych elementów. PoniewaŜ większość wielkości fizycznych 
ma strukturę ciągła, więc dla potrzeb metod cyfrowych stosuje się przetwarzanie wielkości 
analogowych na dyskretne. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metoda podstawowa, zwana bezwzględną, opiera się na definicji wielkości mierzonej. 
Przykładem moŜe być pomiar prędkości w ruchu jednostajnym z wykorzystaniem zaleŜności: 
 
 
 
gdzie: 
V– prędkość, 
S – droga, 
t – czas. 
 

Stosując metodę bezwzględną, naleŜy zmierzyć drogę i czas potrzebny na jej przebycie, 
a następnie korzystając z powyŜszego wzoru obliczyć prędkość. 

Metoda bezpośredniego porównania jest najprostszą z metod porównawczych. Wielkość 
mierzoną porównuje się ze znaną wartością danej wielkości. Przykładem moŜe być pomiar 
przymiarem kreskowym (rys. 27). 

 
 

Rys. 27. Pomiar długości metodą bezpośredniego porównania [3, s. 9] 
 

Metoda pomiarowa wychyleniowa naleŜy do popularnych metod pomiarowych. 
W metodzie tej zmiana połoŜenia wskazówki przyrządu pomiarowego określa wartość 
wielkości mierzonej. Przyrząd pomiarowy jest wywzorcowany w jednostkach miary 
określonej wielkości. 

Analogowe metody pomiarowe 

Podstawowa Porównawcze 

Bezpośredniego porównania 

Wychyleniowa RóŜnicowa Zerowa Koincydencyjna 

Rys. 26. Klasyfikacja analogowych metod pomiarowych [3, s. 9] 

przymiar kreskowy 

      S 
V= — 
       t 
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Metoda porównawcza róŜnicowa polega na mierzeniu niewielkiej róŜnicy między 
wielkością mierzoną a znaną wartością tej samej wielkości. Na rys. 28 przedstawiono pomiar 
średnicy walca metodą róŜnicową. 
 

 
Rys. 28. Pomiar średnicy walca metodą róŜnicową: 1 – walec, 

2 – czujnik zegarowy, 3 – płytki wzorcowe [3, s. 11] 
 

W układzie naleŜy zmierzyć średnicę D walca 1 o wartości przekraczającej zakres 
pomiarowy czujnika zegarowego 2. W związku z tym uŜyto płytek wzorcowych 3, za pomocą 
których wyznacza się wartość h. Czujnik umieszczony jest na wysokości h tak, aby w tym 
połoŜeniu pokazywał zero. JeŜeli po usunięciu płytek, pod czujnikiem zostanie umieszczony 
mierzony walec, wówczas czujnik wskaŜe róŜnicę między wartością mierzoną a znaną 
wartością tej samej wielkości. 

Metoda porównawcza zerowa jest pewną odmianą metody róŜnicowej. W tej metodzie 
róŜnice dwóch wartości: wielkości mierzonej i wielkości znanej doprowadza się do zera. 
Sprowadzanie róŜnicy do zera odbywa się za pomocą urządzenia zerującego. Na rys. 29 
przedstawiono schemat układu pomiarowego rezystancji Rx metodą zerową.  

 
Rys. 29. Pomiar rezystancji metodą zerową [3, s. 11] 

 
Urządzeniem zerującym jest galwanometr 2. JeŜeli suwak potencjometru 1 zajmie takie 

połoŜenie, Ŝe galwanometr wskaŜe zero, wówczas zachodzi zaleŜność: 
 
 

 
 
 

           Ra· Rb 

Rx  =      ——— 

                     Rb   
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Metoda porównawcza koincydencyjna zwana równieŜ noniuszową, jest stosowana 
powszechnie w klasycznych suwmiarkach. W metodzie tej wartość mierzona określa się 
na podstawie koincydencji (zgodności) specjalnych znaków (rys. 30). 

 
 

Rys. 30. Odczyt długości w metodzie porównawczej koincydencyjnej [opracowanie własne] 
 

Błędy pomiarów 
KaŜdy pomiar obarczony jest błędem. Błąd pomiaru jest niezgodnością otrzymanego 

wyniku z wartością wielkości mierzonej. RóŜnica między tymi wartościami zwana jest 
uchybem, błędem. WyróŜniamy dwa podstawowe rodzaje błędów: błąd bezwzględny i błąd 
względny. 

Błąd bezwzględny pomiaru (uchyb) jest to róŜnica między wynikiem pomiaru a wartością 
rzeczywistą. 

∆ X = Xm - Xr 
Xm – wynik pomiaru, 
Xr – wartość rzeczywista mierzonej wielkości. 
 
Błąd względny jest określony przez stosunek błędu bezwzględnego do wartości rzeczywistej 
mierzonej wielkości. Błąd ten zwykle podawany jest w procentach. 
 
 
 

 
 
 

Z błędami pomiaru są związane błędy przyrządu pomiarowego określane klasą 
przyrządu.  

                                            |∆ Xmax| 
                                      kl = ------- · 100% 
                                                Xmax 

gdzie: 
 
∆ Xmax – maksymalny błąd bezwzględny pomiaru przyrządem, 
   Xmax – zakres pomiarowy przyrządu. 
 

Na podstawie klasy przyrządu moŜna określić błąd bezwzględny oraz błąd względny 
popełniony podczas pomiaru danym przyrządem. Maksymalny błąd bezwzględny jest cechą 
charakterystyczną danego przyrządu. Błąd względny danego przyrządu zaleŜy od zmierzonej 
wartości. 
Przykład 

NaleŜy określić maksymalny błąd bezwzględny amperomierza kl. 0,1 o zakresie 
pomiarowym 0–500 mA oraz błędy względne dla: połowy zakresu pomiarowego 
i maksymalnej wartości zakresu pomiarowego. 

 

 
       ∆ X                 
δ = ------- · 100% 
        Xr 
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Błąd bezwzględny: 
 

              ∆ Xmax  =  ±      Xmax· kl 
 

                                                       0,1  
             ∆ Xmax =  ±   500 mA  ·  -------  =  ±   0,5 mA 
                                                     100 

Błąd względny: 
                                                         
                             ∆ X max  
                     δ =   -------  
                                 Xr 
 

Xr – wartość mierzona, dla której określany jest błąd względny: 
                             ±0,5 mA  
                     δ1 =   -------    = ± 0,002 
                             250 mA 

                             ±0,5 mA  
                     δ2 =   -------    = ± 0,001 
                              500 mA 
 

Ze względy na przyczynę powstania błędy dzielimy na: 
1) błędy narzędzia pomiarowego – wzorcowania, tarcia, luzu, temperatury, ustawienia, 
2) błędy związane z obserwatorem – paralaksy (niewłaściwe obserwowanie wskazówki 

względem podziałki), interpolacji (występuje, przy odczytywaniu wartości, 
gdy wskazówka zajmuje połoŜenie między dwiema kreskami, tendencja do zawyŜania 
lub zaniŜania odczytu),  

3) błędy związane z metodą pomiarową – występują szczególnie przy mierzeniu tymi 
metodami, w których została uproszczona zaleŜność między wielkościami mierzonymi 
pośrednio, np. pomiar długości łuku poprzez pomiar cięciwy, 

4) błędy związane z warunkami otoczenia – wynikają najczęściej z niewłaściwych 
warunków pomiaru, takich, jak: temperatura, wilgotność, ciśnienie, 

5) błędy związane z obliczaniem wyników – do nich naleŜy przede wszystkim niewłaściwe 
zaokrąglanie wyników. 
Podział błędów ze względu na charakter: 

1) błędy systematyczne – błędy, które w serii pomiarów tej samej wartości wielkości 
wykonywanych w tych samych warunkach pozostają stałe lub wraz ze zmianą warunków 
zmieniają się w określony sposób, 

2) błędy przypadkowe – błędy tarcia, luzu, ustawienia, mogą zawyŜać lub zaniŜać wynik 
pomiaru, 

3) błędy nadmiarowe (grube) – błędy dyskwalifikujące pomiar np. omyłka przy odczycie. 
Niepewność pomiaru jest to przedział wartości, w którym z określonym 

prawdopodobieństwem zawarty jest błąd pomiaru. 
 
Szacowanie błędów systematycznych 

Przy pomiarach bezpośrednich główną przyczyną błędu są przyrządy pomiarowe, 
które są tak budowane, aby wynik pomiaru nie róŜnił się od wartości rzeczywistej wielkości 
mierzonej więcej niŜ o wartość działki elementarnej. Na przykład dokładność pomiarów 
bezpośrednich, zwana niepewnością systematyczną dla suwmiarki z noniuszem 0,1 wynosi 
0,1 mm. Wynik końcowy pomiaru obarczony będzie niepewnością systematyczną ∆ zapisaną 
w postaci: 
                                                         ∆x = ± 0,1 mm 
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Szacowanie błędów przypadkowych 
Błąd przypadkowy określa się wykonując serię pomiarów tej samej wielkości. 

Jako wynik pomiaru przyjmowana jest średnia arytmetyczna: 
 
 
 
gdzie: 
       x – wartość średnia, 
       xi – wyniki tego pomiaru, 
       n – ilość pomiarów. 
 

Rozrzut błędów pomiaru określa odchylenie standardowe σ, które nosi nazwę odchylenia 
standardowego eksperymentalnego (odchylenia średniego kwadratowego) s i określone 
jest wzorem: 

 
 

Dokładność oszacowania s rośnie wraz z liczbą n wykonanych pomiarów i przy n →∞ 
zbliŜa się do odchylenia standardowego σ. Po przyjęciu za wynik pomiaru średniej 
arytmetycznej prawdziwa wartość wielkości mierzonej x zawarta jest 
z prawdopodobieństwem uzaleŜnionych od ilości pomiarów n w przedziale: 

 

 
gdzie: 
        x – średnia arytmetyczna wyników serii pomiarów, 
        t – współczynnik dobrany z tabel.    
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak określa się pojęcie pomiar? 
2. Jak określa się sprawdzanie? 
3. Jak klasyfikuje się metody pomiarowe? 
4. W jaki sposób wykonuje się pomiar stosując metodę bezwzględną? 
5. W jaki sposób wykonuje się pomiar stosując metodę bezpośredniego porównania? 
6. W jaki sposób wykonuje się pomiar stosując metodę porównawczą wychyleniową? 
7. W jaki sposób wykonuje się pomiar stosując metodę róŜnicową? 
8. W jaki sposób wykonuje się pomiar stosując metodę porównawczą zerową?  
9. W jaki sposób wykonuje się pomiar stosując metodę koincydencyjną? 
10. W jaki sposób oblicza się błąd bezwzględny pomiaru? 
11. W jaki sposób oblicza się błąd względny pomiaru? 
12. W jaki sposób oblicza się błędy pomiaru znając klasę przyrządu? 
13. Jak klasyfikuje się błędy ze względu na przyczynę ich powstania? 
14. Co to jest niepewność pomiaru? 
15. W jaki sposób szacuje się błędy systematyczne? 
16. W jaki sposób szacuje się błędy przypadkowe? 

        ∑ xi 

x  = ——— 
           n 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

26

4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Określ przykłady pomiarów, w których moŜna zastosować metody: 
− bezwzględną, 
− bezpośredniego porównania, 
− róŜnicową, 
− porównawczą zerową. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje, w jaki sposób wykonuje się pomiary 
poszczególnymi metodami, 

2) zapisać podstawowe wielkości fizyczne, 
3) zdefiniować podstawowe wielkości fizyczne posługując się materiałami dydaktycznymi, 
4) zapisać przy poszczególnych wielkościach fizycznych, jakie moŜna zastosować metody 

pomiarowe, aby zmierzyć te wielkości, 
5) opisać sposoby przeprowadzenia pomiarów dla poszczególnych wielkości fizycznych 

i wskazanych metod. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca pomiarów, 
– papier formatu A4, przybory do pisania.   
 
Ćwiczenie 2 

Oblicz maksymalny błąd bezwzględny oraz błąd względny pomiaru, jeśli zmierzono 
natęŜenie prądu miliamperomierzem klasy 1 o zakresie pomiarowym od 20 do 300 mA 
i odczytano wartość 200 mA. Jak zmieniłaby się wartości błędów, gdyby zmierzona wartość 
wynosiła 100 mA? 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące zaleŜności określających: 
błąd bezwzględny, błąd względny i klasę przyrządu, 

2) obliczyć wartości poszczególnych błędów dla zmierzonej wartości 200 mA, 
3) obliczyć wartości poszczególnych błędów dla wartości 100 mA, 
4) porównać wyniki obliczeń, 
5) uzasadnić róŜnice w otrzymanych wartościach błędów względnych. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca błędów pomiarowych, 
– papier formatu A4, przybory do pisania.  
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Ćwiczenie 3 
Dopasuj błędy związane z przyczynami ich powstania do rodzajów błędów 

przedstawionych w tabeli. 
 

Błędy systematyczne Błędy przypadkowe Błędy nadmiarowe 
   
   
   
   
   
   

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące klasyfikacji błędów, 
2) przeanalizować poszczególne rodzaje błędów, 
3) wpisać poszczególne rodzaje błędów do odpowiednich kolumn tabelki. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca błędów pomiarowych, 
– papier formatu A4, przybory do pisania.  
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) sklasyfikować metody pomiarowe ? � � 
2) dobrać odpowiednią metodę do pomiaru? � � 
3) sklasyfikować błędy pomiarów wg róŜnych kryteriów? � � 
4) obliczyć błędy pomiaru? � � 
5) określić niepewność pomiaru? � � 
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4.3. Klasyfikacja i przeznaczenie narzędzi pomiarowych 

 
4.3.1. Materiał nauczania  
 

Narzędzia pomiarowe są to przyrządy pozwalające na uzyskanie informacji o wartości 
mierzonej wielkości. Ze względu na sposób wykonywania pomiaru narzędzia pomiarowe 
dzielą się na dwie grupy: 
− narzędzia do pomiarów stykowych, 
− narzędzia do pomiarów bezstykowych. 

Narzędzia pomiarowe ze względu na zasadę pomiaru i złoŜoność budowy dzielimy na: 
− wzorce pomiarowe, 
− sprawdziany, 
− przyrządy pomiarowe. 

Wzorce pomiarowe są to narzędzia pomiarowe, które odtwarzają jedną lub szereg 
znanych wartości danej wielkości.  

Sprawdziany są to urządzenia przeznaczone do ściśle określonych zadań.  
Przyrządy pomiarowe są to narzędzia pomiarowe słuŜące do przetwarzania wielkości 

mierzonej lub wielkości z nią związanej na wskazanie lub inną równowaŜna informację. 
Sygnał mierzony oddziałuje bezpośrednio na czujnik pomiarowy. W niewielu 

przyrządach sygnał z czujnika jest wielkością odczytywaną przez uŜytkownika, najczęściej 
zachodzi potrzeba przekształcenia sygnału na sygnał bardziej uŜyteczny do współpracy 
z innymi przyrządami (rys. 31).  

 
wielkość 
mierzona 

 
Rys. 31. Przekształcenie sygnału mierzonego [opracowanie własne] 

 
Właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych 

Do najwaŜniejszych cech metrologicznych przyrządów pomiarowych naleŜą: 
− działka elementarna (rys. 32), w przypadku przyrządów analogowych, 
− jednostka najmniej znaczącej pozycji zapisu dziesiętnego w przypadku przyrządów 

cyfrowych, 
− zakres pomiarowy, określony przez róŜnicę między maksymalną a minimalną wartością, 

jaką moŜna danym przyrządem zmierzyć w ramach określonej dla danego przyrządu 
klasy dokładności, 

− klasa dokładności przyrządu, 
− nacisk pomiarowy, określa siłę z jaką element pomiarowy przyrządu działa na przedmiot 

mierzony (występuje w przypadku przyrządów stykowych), 
− strefa nieczułości przyrządu – określa największą wartość sygnału mierzonego, która 

nie spowoduje widocznej zmiany sygnału wyjściowego przyrządu, 
− charakterystyka statyczna – określa zaleŜność wielkości wyjściowej przyrządu w funkcji 

wielkości wejściowej (mierzonej) w stanach ustalonych, 
− histereza, oznacza niejednoznaczność charakterystyki statycznej. 
 

Czujnik Przetwornik Wynik 
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Rys.32. Podzielnia przyrządu pomiarowego [3, s.19] 
 
Wzorce miar długości i kąta 

Wzorce miary długości są to narzędzia pomiarowe odtwarzające niezmiennie jedną 
lub kilka znanych wartości określonej wielkości. Wzorce długości dzielą się na: 
− kreskowe, 
− końcowe, 
− końcowo-kreskowe, 
− inkrementalne, 
− kodowe, 
− falowe. 
 

Wzorce kreskowe i końcowo-kreskowe (rys. 33) słuŜą do bezpośredniego pomiaru 
długości przez wzrokowe porównanie wielkości mierzonej z wzorcem. 

 

 
 

Rys. 33. Wzorce długości kreskowe: a) przymiar kreskowy, b) przymiar końcowo-kreskowy [9, s. 14] 
 

Płytki wzorcowe (rys. 34) są jednowymiarowymi końcowymi wzorcami długości. Płytki 
mają najczęściej kształt prostopadłościanów i stosowane są w kompletach (tabela 1). 
Wartością wzorcową płytki jest długość L cechowana na płytce. Do otrzymania właściwej 
wartości mierzonej, płytki układane są w stos tak, aby suma wymiarów płytek odpowiadała 
sprawdzanemu wymiarowi nominalnemu. Przed przystąpieniem do pomiarów powierzchnie 
miernicze płytek powinny być przemyte w benzynie ekstrakcyjnej, a następnie wytarte 
szmatką flanelową. 
 
Tabela 1. Komplety płytek wzorcowych [9, s. 16] 
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Rys. 34. Płytki wzorcowe: S – powierzchnie pomiarowe, F – powierzchnia płaska [9, s. 16 ] 
 
Wałeczki pomiarowe (rys. 35) są wzorcami końcowymi. Średnice wałeczków 

pomiarowych odtwarzają wzorcowe wymiary. 

 
Rys. 35. Wałeczek pomiarowy z zaczepem [6, s. 147]  

 
Wałeczki pomiarowe stosuje się do pomiarów parametrów kół zębatych, gwintów 

zewnętrznych, promieni łuków. 
Kulki pomiarowe są wzorcami końcowymi. Średnice kulek odtwarzają wzorcowe 

wymiary. Kulki stosuje się do pomiarów średnic otworów, kątów stoŜków wewnętrznych. 
W szczelinomierzach (rys. 36) grubość pomiarowa a jest miarą mierzonej długości. 

Szczelinomierze stosowane są do pomiaru wielkości luzów i szczelin w częściach maszyn. 
 

 
Rys. 36. Komplet szczelinomierzy: L – długość, a – szerokość pomiarowa [9, s. 21] 

 
Wzorcami do pomiarów kątów są: płytki kątowe (rys. 37), wzorce kątów (rys. 38) oraz 

kątowniki (rys. 39). 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

31

 
 

Rys. 37. Przykłady płytek kątowych: a) z czterema kątami, b), c) z dwoma kątami, d) o jednym kącie [9, s. 75]  
 

 
Rys. 38. Przykłady wzorców kątów często stosowanych: a) do noŜy do gwintu metrycznego, b) wzorzec kąta 

120°, c) do sprawdzania kątów w wiertle krętym, d) do noŜy do gwintu trapezowego [9, s. 75] 
 

 
Rys. 39. Przykłady kątowników 90°: a) płaski, b) z grubym ramieniem, c) ze stopą [9, s. 75] 

 
Przyrządy suwmiarkowe dzieli się na suwmiarki, głębokościomierze i wysokościomierze. 

W przyrządach suwmiarkowych wartość wielkości mierzonej odczytywana jest bezpośrednio. 
Najpierw odczytywana jest całkowita liczba milimetrów, później wartość po przecinku 
poprzez znalezienie kreski na noniuszu będącej w koincydencji z kreską podziałki 
na prowadnicy.  

 
Wartość wskazania: 

L = r Lep + k ∆ 
gdzie: 
r –  liczba całkowitych działek elementarnych prowadnicy, 
k – liczba kresek noniusza od pierwszej (pierwszą oznacza się liczba zero) będącej   
      w koincydencji, 
Lep – długość działki elementarnej prowadnicy, 
∆ – dokładność odczytu noniusza, 
                                                                        Lep 

                                                                 ∆ = ------ 
                                                                         n 
n – liczba działek elementarnych noniusza. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

32

 
 

 
Rys. 40. Suwmiarki z róŜnymi urządzeniami wskazującymi: a) z noniuszem, b) z czujnikiem z podziałką 

kreskową, c) z odczytem cyfrowym 1 – prowadnica, 2 – suwak z noniuszem [6, s. 163] 

 
Przyrządy mikrometryczne dzieli się na: mikrometry zewnętrzne, mikrometry 

wewnętrzne, średnicówki mikrometryczne, głębokościomierze mikrometryczne. 
 

 
Rys. 41. Mikrometr zewnętrzny: 1 – kabłąk, 2 – wrzeciono ze śrubą mikrometryczną, 3 – kowadełko, 

4 – tuleja z nakrętką mikrometryczną, 5 – bęben, 7 – sprzęgło, 8 – zacisk [6, s. 164] 
 

 
 

Rys 42. Mikrometr zewnętrzny [6, s. 165]  
 

 
 

Rys. 43. Średnicówka mikrometryczna [6, s. 185] 
 

1 2 
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Rys. 44. Głębokościomierz mikrometryczny [6, s. 165] 
 

Sprawdziany do wałków i otworów (rys. 45, 46) stosuje się do wymiarów wykonanych 
w tolerancjach IT6 do IT18. Strona przechodnia powinna przejść przez sprawdzany otwór, 
nieprzechodnia nie powinna przejść. 

 
Rys. 45. Sprawdziany do wałków: a) szczękowy dwugraniczny, b) pierścieniowy jednograniczny [6, s. 201] 

 

 
Rys. 46. Sprawdziany do otworów: a) tłoczkowy dwugraniczny, c) łopatkowy dwugraniczny, 

c) średnicówkowe jednograniczne [6, s. 201] 
 

Produkowane są równieŜ sprawdziany do wymiarów mieszanych. 
 

Czujniki (rys. 47) mają mały zakres pomiarowy. Górna granica zakresu pomiarowego 
najczęściej nie przekracza 200 mm. Często stosowane są do pomiarów metodą róŜnicową. 
Ze względu na zasadę działania wyróŜnia się czujniki: mechaniczne, optyczno-mechaniczne, 
elektryczne, optyczne i inkrementalne. PrzełoŜenie czujnika jest to stosunek długości działki 
elementarnej do jej wartości. Stosowane są przełoŜenia od 100 do 50000. 
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Rys. 47. Czujnik zębaty zegarowy [6, s. 169] 

 
Mikrokator (rys. 48) jest czujnikiem o przełoŜeniu do 40 000 oraz zakresach podziałek 

do 400 µm. 

 
 

Rys. 48. Mikrokator [6, s. 171] 
 

Optimetr (rys. 49) jest czujnikiem optycznym, w którym obraz powstaje przez odbicie 
promieni świetlnych od płaszczyzny zwierciadła i pojawia się w płaszczyźnie samego 
przedmiotu (zjawisko autokolimacji). Zakres pomiarowy optimetru pionowego wynosi  
0–180 mm, niedokładność wskazań ± 0,3 µm. 
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Rys. 49. Optimetr: 1 – trzpień pomiarowy, 2 – zwierciadło pochyłe, 3 – podpórka klinowa, 

4 – obiektyw, 5 – pryzmat, 6 – płytka szklana z podziałką, 7 – pryzmat, 8 – zwierciadło 
nastawne, 9 – okular, 10 – kowadełko wymienne [6, s. 114] 

 
 

Mikroskopy warsztatowe (rys. 50) słuŜą do mierzenia przedmiotów we współrzędnych 
prostokątnych i biegunowych. UmoŜliwiają dokładne pomiary wielkości liniowych 
i kątowych metodą bezstykową. 
 

 
Rys. 50. Mikroskop warsztatowy duŜy: 1 – podstawa mikroskopu, 2 – oświetlacz, 3 – kolumna 

przechylna, 4 – ramię, 5 – pokrętło przesuwu ramienia, 6 – śruba zacisku ramienia, 
7 – tubus mikroskopu, 8 – głowica goniometryczna, 9 – okular obserwacyjny, 10 – okular 
odczytowy, 11 – pokrętło obrotu krzyŜa goniometrycznego, 12 – okular odczytowy, 
13 – lusterko podświetlające skalę kątową, 14 – pierścień mikroprzesuwu tubusu, 
15 – obiektyw wymienny, 16 – pokrętło do pochylania kolumny, 17 – stół mierniczy, 
18 – śruba mikrometryczna przesuwu wzdłuŜnego, 19 – śruba mikrometryczna przesuwu 
poprzecznego, 20 – pokrętło obrotu stołu mierniczego, 21 – zacisk obrotu stołu [9, s. 40] 
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Do dokładnego ustawienia przedmiotu mierzonego względem linii krzyŜa widocznego 
w okularze głowicy goniometrycznej (8) słuŜą śruby przesuwu wzdłuŜnego (18) 
i poprzecznego (19). Dokładną ostrość obrazu mierzonego przedmiotu umoŜliwia pierścień 
mikroprzesuwu tubusa (14). W zaleŜności od potrzeby, oświetlenie mierzonego przedmiotu 
moŜe być światłem przechodzącym (2), w przypadku przedmiotów przezroczystych, 
lub światłem odbitym, w przypadku przedmiotów o duŜej nieprzezroczystości. Zakresy 
pomiarowe przesuwów stolika krzyŜowego wzdłuŜnego i poprzecznego moŜna zwiększyć 
stosując płytki wzorcowe, które wkłada się między sanie stołu, a wrzeciono śruby 
mikrometrycznej.  

 
Długościomierze (rys. 51) są urządzeniami stanowiącymi połączenie wzorca 

pomiarowego, urządzenia wskazującego oraz urządzeń pomocniczych. Wbudowany szklany 
wzorzec kreskowy zajmuje połoŜenie w jednej osi poziomej z wymiarem mierzonym. 
Do odczytywania wskazań słuŜy mikroskop. 

 
Rys. 51. Długościomierz uniwersalny Abbego [6, s. 178] 

 
Długościomierz Abbego słuŜy do pomiaru: wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych, 

średnic podziałowych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych oraz pomiarów stykowych 
z naciskiem pomiarowym równym zeru.  

 
UŜytkowanie i konserwacja narzędzi pomiarowych 

Przygotowując narzędzia do uŜytku naleŜy: 
– usunąć przy pomocy szmatki tłuszcze ochronne z części konserwowanych, 
– przemyć czystą benzyną powierzchnie, z których usunięto tłuszcz ochronny, 
– wstępnie sprawdzić poprawność działania, 
– przygotować mierzone przedmioty ze szczególnym zwróceniem uwagi na oczyszczenie 

z kurzu, wiórów, usunąć tłuszcz. 
Podczas pomiaru: 

– nie naleŜy dotykać rękami mierzonych powierzchni, 
– chronić przyrządy pomiarowe przed wstrząsami, drganiami i uderzeniami, 
– chronić przed wilgocią, pyłem, nagrzewaniem, 
– wykonywać pomiary zgodnie z zaleceniem producenta. 
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Do czynności konserwujących narzędzia pomiarowe naleŜą: 
– dokładne obmycie środkiem oczyszczającym wszystkich powierzchni naraŜonych 

na korozję, 
– wytarciu do sucha umytych powierzchni, 
– posmarowaniu powierzchni środkiem konserwującym. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co oznaczają pojęcia wzorzec, sprawdzian, przyrząd pomiarowy? 
2. Jakie są podstawowe cechy metrologiczne przyrządów pomiarowych? 
3. Jakie są wzorce długości? 
4. Jakie są wzorce kątów?  
5. Jakie są rodzaje przyrządów suwmiarkowych? 
6. Jakie są rodzaje przyrządów mikrometrycznych? 
7. Jak zbudowany jest mikroskop warsztatowy? 
8. Do pomiarów jakich wielkości słuŜy długościomierz Abbego?  
9. Jakie są zasady uŜytkowania i konserwacji narzędzi pomiarowych? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj narzędzia pomiarowe. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące narzędzi pomiarowych, 
2) pogrupować narzędzia pomiarowe wg sposobu wykonywania pomiaru na: wzorce, 

sprawdziany, przyrządy pomiarowe, 
3) wyróŜnić w kaŜdej grupie narzędzia do pomiaru: długości, kątów, gwintów, 
4) zanotować spostrzeŜenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
−−−− róŜne narzędzia pomiarowe, 
−−−− katalogi narzędzi pomiarowych. 
 
Ćwiczenie 2 

Przeanalizuj budowę i obsługę mikroskopu warsztatowego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące mikroskopów 
warsztatowych, 

2) przeanalizować budowę mikroskopu korzystając z instrukcji, 
3) przeanalizować dodatkowe wyposaŜenie mikroskopu, 
4) przeanalizować obsługę mikroskopu korzystając z instrukcji obsługi, 
5) zanotować spostrzeŜenia. 
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  WyposaŜenie stanowiska pracy: 
−−−− mikroskop warsztatowy, 
−−−− instrukcja obsługi, 
−−−− literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca mikroskopów. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) sklasyfikować narzędzia pomiarowe ze względu na sposób 

wykonywania pomiaru? � � 
2) sklasyfikować narzędzia pomiarowe ze względu na przeznaczenie? � � 
3) rozróŜnić narzędzia pomiarowe? � � 
4) odsługiwać mikroskop warsztatowy? � � 
5) określić zasady uŜytkowania i konserwacji narzędzi pomiarowych? � � 
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4.4. Pomiary wielkości geometrycznych  
 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Najczęściej mierzonymi wielkościami geometrycznymi są: 
– wymiary zewnętrzne i wewnętrzne, 
– kąty, 
– odchyłki połoŜenia, 
– odchyłki kształtu, 
– gwinty zewnętrzne i wewnętrzne, 
– chropowatość. 
 
Pomiary wymiarów zewnętrznych 

Podstawowym przyrządem do pomiarów wymiarów zewnętrznych jest suwmiarka. 
Na rysunkach 52 i 53 przedstawiono prawidłowe usytuowanie szczęk pomiarowych 
suwmiarki względem mierzonego przedmiotu. 
 

 
Rys. 52. Pomiar średnicy rurki suwmiarką [6, s. 239] 

 

 
Rys. 53. Pomiar średnicy rowka [6, s. 239] 

 
Na rysunku 54 przedstawiony przykładowy odczyt wskazań suwmiarki. 
 

 
Rys. 54. Przykładowy odczyt wskazania suwmiarki z noniuszem 12,5 mm [6, s. 239] 
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Pomiar mikrometrem przedstawiono na (rys. 55). JeŜeli mierzony przedmiot jest lekki 
montuje się go w podstawie (rys. 55a). 

 

 
Rys. 55. Pomiar mikrometrem zewnętrznym: a) przedmiot mały i lekki, b) przedmiot duŜy, cięŜki [6, s. 241] 

 

 
Rys. 56. Przykładowy odczyt wskazania mikrometru A – podziałka (1 mm) 6 mm, B – podziałka (0,5 mm),  

C – interpolacja (0,001 mm) – 0,002mm. Wynik pomiaru – 6,672 mm [6, s. 242] 
 

Pomiar wymiarów zewnętrznych (metodą róŜnicową) czujnikiem z uŜyciem płytek 
wzorcowych umoŜliwia pomiar wielkości o wartościach przekraczających zakres czujnika.  

Metoda ta została dokładnie opisana w rozdziale 4.2. Pomiar z zastosowaniem 
mikroskopu przedstawiono na rysunku 57. 

 
Rys. 57. Pomiar wymiaru zewnętrznego za pomocą mikroskopu: a) pomiar płaskiego przedmiotu 

połoŜonego na stoliku przedmiotowym, b) pomiar za pomocą noŜyków pomiarowych 
średnicy gładkiego wałka zamocowanego w kłach [6, s. 249] 

 
Pomiar polega na nastawianiu kresek krzyŜa głowicy goniometrycznej na linie zarysu 

mierzonego przedmiotu i przemieszczaniu stołu mierniczego z połoŜenia I do II. Wielkość 
przemieszczenia Lp jest wynikiem pomiaru. Pomiar wymiaru zewnętrznego za pomocą płytek 
wzorcowych i liniału krawędziowego pokazano na rysunku 58a, zaś pomiar z zastosowaniem 
wkładek płasko-równoległych na rysunku 58b. 
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Rys. 58. Pomiar wymiaru zewnętrznego z zastosowaniem płytek wzorcowych oraz: a) liniału krawędziowego, 

 b) wkładek płasko-walcowych i uchwytu [6, s. 251] 
 

W obu przedstawionych przypadkach zastosowano metodę zerową. Wysokość stosu 
płytek wzorcowych była dobierana tak, aby odpowiadała wartości mierzonej wielkości 
(róŜnicę miedzy nim sprowadzono do zera). Uzyskano to, jeśli przy pomiarze (rys. 58a) 
prześwit między przedmiotem, a liniałem był równy zeru, zaś przy pomiarze (rys. 58b) walec 
osadzony w uchwycie był zamocowany bez luzu. 

 
Pomiary wymiarów wewnętrznych moŜna przeprowadzić za pomocą: 

− przyrządów uniwersalnych – suwmiarek (rys. 59) i mikrometrów, 
− przyrządów specjalnych, średnicówek mikrometrycznych, średnicówek czujnikowych. 
 

 
Rys 59. Schemat pomiaru średnic wewnętrznych: a) suwmiarka uniwersalną, 

b) suwmiarką jednostronną [9, s. 55] 
 

Pomiar średnicy otworu moŜna przeprowadzić mikrometrem do pomiarów zewnętrznych 
i klinów (rys. 60). Po włoŜeniu klinów w otwór naleŜy je rozsunąć, aŜ do zetknięcia 
przeciwległych stron z powierzchnią otworu, a następnie mikrometrem zmierzyć szerokość 
wystających klinów po obu stronach otworu. Średnica otworu jest średnia arytmetyczną 
z mierzonych wartości d1 i d2. 

a) b) 

a) 
b) 
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Rys. 60. Pomiar średnicy otworu: a) klinami i mikrometrem  

1 – kliny, 2 – mierzony otwór [9, s. 56] 
 

 
 

Rys. 61. Pomiar średnicy otworu; a) mikrometrem szczękowym jednostronnym, 
b) mikrometrem szczękowym dwustronnym [9, s. 57] 

 
Do pomiaru średnic większych od 50 mm stosuje się średnicówki mikrometryczne. 

(rys. 62). Średnicówkę umieszczamy tak, aby w płaszczyźnie przekroju poprzecznego wymiar 
był największy, zaś w osi głównej otworu wymiar był jak najmniejszy (rys. 63). 
 

 
Rys. 62. Pomiar średnicy otworu średnicówką mikrometryczną: 1 – końcówka pomiarowa, 

2 – zacisk, 3 – tuleja z podziałką, 4 – bęben mikrometryczny [9, s. 58] 
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Rys. 63. Ustawienie średnicówki mikrometrycznej w otworze w płaszczyźnie: a) osi głównej otworu, 
b) prostopadłej do osi głównej [9, s. 58] 

 
Pomiar średnicy otworu za pomocą wkładek walcowych i płytek wzorcowych 

przeprowadza się zgodnie ze schematem (rys. 64). Pomiar polega na takim dobraniu stosu 
płytek wzorowych, aby szczęki wkładek wchodziły w otwór bez wyczuwalnego luzu. 
 

 
 

Rys. 64. Pomiar średnicy otworu za pomocą wkładek walcowych i płytek wzorcowych: 1 – przedmiot mierzony, 
2 – wkładki walcowe, 3 – stos płytek wzorcowych, 4 – uchwyt [9, s. 53] 

 
Pomiar średnicy otworu średnicówką czujnikową poprzedza się ustawieniem średnicówki 

na wymiar nominalny N w otworze pierścienia wzorcowego lub w uchwycie z płytek 
wzorcowych (rys. 65a). Następnie średnicówkę wkłada się do mierzonego otworu (65b). 
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Rys. 65. Pomiar średnicy otworu za pomocą średnicówki czujnikowej: a) ustawienie średnicówki na 

wymiar nominalny w uchwycie za pomocą płytek wzorcowych, b) ustawienie średnicówki  
w mierzonym otworze: 1 – średnicówka, 2 – uchwyt, 3 – stos płytek wzorcowych [9, s. 61] 

 
Średnicę otworu wylicza się z zaleŜności: 

 
D= N + (O2 – O1) 

gdzie: 
O1 – wskazania czujnika przy wymiarze nominalnym, 
O2  – wskazania czujnika przy pomiarze średnicy otworu, 
N – wymiar nominalny. 

Średnicę otworu moŜna równieŜ określić korzystając z mikroskopu. Stosując okular 
o podwójnym obrazie otrzymuje się dwa obrazy odwrócone względem siebie o 180° (rys. 66). 
JeŜeli przemieszczając stół mierniczy doprowadzi się do pokrycia obu kół, wówczas wartość 
średnicy otworu jest równa przesunięcia stolika (obraz a+b). 

 

 
 

Rys. 66. Schemat pomiaru średnicy otworu za pomocą mikroskopu za pomocą mikroskopu przy 
zastosowaniu okularu o podwójnym obrazie [9, s. 63] 

 
Pomiary kątów moŜna wykonać stosując: 

−−−− wzorce kątów, 
−−−− sprawdziany kątów, 
−−−− kątomierze uniwersalne i optyczne, 
−−−− skośnice sinusowe, 
−−−− wałeczki, 
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−−−− kulki pomiarowe, 
−−−− przyrządy czujnikowe, 
−−−− mikroskopy warsztatowe. 
 

Przykłady płytek kątowych, wzorców kątów oraz kątowników przedstawiono na rysunku 
37–39. Na rysunku 67 przedstawiono pomiar kąta kątomierzem uniwersalnym. Zakres 
pomiarowy podziałki kątowej wynosi od 0 do 360°. Dwustronny noniusz pozwala odczytać 
kąt o wartości ± 5′. 
 

 
Rys. 67. Pomiar kąta kątomierzem uniwersalnym: a) schemat pomiaru, b) odczyt wartości kąta: 

1 – tarcza z podziałką, 2 – ramię ruchome, 3 – ramię stałe, 4 – mierzony przedmiot, 
5 – zacisk wysuwu ramienia ruchomego, 6 – zacisk połoŜenia kątowego ramienia 
ruchomego, 7 – noniusz kątowy, 8 – poprzeczka ramienia stałego [9, s. 76] 

 
Przy pomiarze kątów rozwartych wskazanie kątomierza jest kątem dopełniającym do 

180°. 
αmierz = 180° – αodcz. 

W kątomierzach optycznych odczytu dokonuję się przez wbudowaną lupkę 
o powiększeniu 16x.  
 

 
Rys. 68. Pomiar kąta kątomierzem optycznym: a) schemat pomiaru, b) odczyt wartości kąta na podziałce 

ze wskazówką, c) odczyt wartości kąta na podziałce z noniuszem [9, s. 77] 
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Na rysunku 69 przedstawiono pomiar kąta przy pomocy liniału sinusowego Rozstaw 
między zamocowanymi na trwale do korpusu 1 wałeczkami jest stały i wynosi: 

L = 100± 0,002 lub 200 ± 0,005 

 
Rys. 69. Schemat układu pomiarowego kąta α klinu z uŜyciem liniału sinusowego [9, s. 79] 
 

Wykonując pomiar pod jeden z wałeczków wsuwa się stos płytek o wysokości H, o takim 
wymiarze, aby górna krawędź mierzonego klina była równoległa do płaszczyzny zerowej. 

Równoległość płaszczyzny sprawdza się czujnikiem zegarowym mocowanym kolejno 
w połoŜeniach O1 i O2. JeŜeli róŜnica wskazań czujnika jest zero, wówczas mierzony kąt 
określony jest wzorem: 
                                                                           H 
                                                                sinα = — 
                                                                            L 

JeŜeli występuje róŜnica we wskazaniach czujnika w połoŜeniach O1 i O2, wówczas 
do obliczonego kąta dodaje się poprawkę: 

                                               3638 ∆W 
                                     ∆α = ───── 

                                                    l 
gdzie: 
∆W– róŜnica wskazań czujnika w połoŜeniach O1 i O2, 
l – odległość między połoŜeniami czujnika. 

Pomiar stoŜka zewnętrznego za pomocą wałeczków i płytek wzorcowych wykonuje się 
zgodnie ze schematem (rys. 70a). 

 
Rys. 70. Pomiar stoŜka zewnętrznego: a) z uŜyciem wałeczków i stosu płytek, b) z uŜyciem 

wałeczków dla stoŜków o duŜej zbieŜności [9, s. 82] 
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Mikrometrem zewnętrznym mierzy się odległość wałeczków M1   i M2. Kąt α oblicza się 
z zaleŜności:  

                                                  α        M1 – M2 
                                               tg—  = ———— 
                                                   2          2 H 

Pomiar stoŜka o duŜej zbieŜności dokonuje się zgodnie ze schematem (rys.70b). Kąt α 
oblicza się z zaleŜności:  

                                α        M1 – M2                                 d2 – d1 

                            tg ─  =   ─────      1 – ──────────── 
                                2        2 ( d2 – d1)         (M2 – M1) – ( d2– d1) 

 
Pomiar stoŜka wewnętrznego za pomocą kulek przeprowadza się zgodnie ze schematem 

(rys. 71). Głębokościomierzem mikrometrycznym dokonuje się pomiaru wielkości M1 i M2. 

 
Rys. 71. Pomiar stoŜka wewnętrznego za pomocą kulek [9, s. 83] 

 
Kąt stoŜka oblicza się ze wzoru: 

                               α                    d2 – d1 

                          sin —  = —————————— 
                               2        2 (M1 – M2 ) – ( d2 – d1) 

 
Pomiar odchyłek połoŜenia moŜna przeprowadzić korzystając ze schematów (rys. 72–74). 

 
Rys. 72. Schematy układów pomiarowych odchyłki równoległości: a), b) płaszczyzn, c) wałków, 

d)otworów z zastosowaniem trzpieni kontrolnych, e) prowadnic z zastosowaniem 
wałeczków pomiarowych [9, s. 109] 
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Rys. 73. Schematy układów pomiarowych błędów połoŜenia z uŜyciem czujnika a) równoległości 
dwóch wałków, b), c) równoległości dwóch płaszczyzn, d) prostopadłości dwóch 
płaszczyzn, e) współosiowości dwóch otworów, f) bicia poprzecznego (promieniowego), 
g) h) bicia wzdłuŜnego (osiowego) [9, s. 108] 
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Rys. 74. Schematy układów pomiarowych odchyłki współosiowości: a), b) otworów, 
c) walcowych powierzchni, d) walcowych powierzchni zewnętrznych względem 
otworu [9, s. 109] 

 
Pomiary odchyłki kształtu 

Pomiar odchyłki prostoliniowości wałka wyznacza się za pomocą liniału krawędziowego 
i płytek wzorcowych przez obserwację szczeliny (rys. 75). 

 
 

Rys. 75. Pomiar odchyłki prostoliniowości tworzącej wałka liniałem krawędziowym: a) układ pomiarowy,  
b) utworzenie szczeliny wzorcowej [6, s. 265] 

 
Utworzoną szczelinę porównuje się ze wzorcową. Szczelinę wzorcową tworzy się 

z płytek wzorcowych przywartych do płaskiej płytki interferencyjnej (rys. 75b). Odchyłkę 
płaskości moŜna określić korzystając z płytki interferencyjnej (rys. 76). 
 

 
Rys. 76. Pomiar odchyłki płaskości płytką interferencyjną [6, s. 265] 
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Do badanej powierzchni przystawia się płytkę interferencyjną nachylając ją pod małym 
kątem. Kształt prąŜków informuje o odchyłce płaskości (rys. 77). 

 
Rys. 77. Kształty prąŜków interferencyjnych w zaleŜności od badanej powierzchni:  

a), b) powierzchnie płaskie z zaokrąglonymi obrzeŜami, c), d) powierzchnie róŜnie 
ukształtowane, e) powierzchnia kulista wypukła, f) powierzchnia kulista wklęsła, 
g) powierzchnia kulista wklęsła, h) powierzchnia walcowa wklęsła [6, s. 266] 

 
Schemat układów do pomiaru odchyłki okrągłości przedstawiono na rysunku 78. Na 

rysunku 78a czujnik przemieszcza się wokół nieruchomego mierzonego przedmiotu, na 
rysunku 78b czujnik jest nieruchomy, przedmiot obraca się. Podczas pełnego obrotu 
wykonywany jest wykres wskazań czujnika. 
 

 
Rys. 78. Zasada pomiaru odchyłki okrągłości maszyną pomiarową: a) z obiegającym czujnikiem, 

b) z obrotowym stołem pomiarowym [6, s. 268] 
 

Pomiar chropowatości przeprowadza się stosując wzorce chropowatości lub specjalne 
maszyny pomiarowe np. (profilometr, podwójny mikroskop Schmaltza). Ocena 
chropowatości przy pomocy wzorców polega na porównywaniu poprzez dotyk wzorca 
i badanej próbki. 
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Profilometr jest przyrządem, w którym pomiar chropowatości odbywa się metodą 
stykową. Po badanej powierzchni przesuwana jest diamentowa końcówka, której 
przemieszczenia pionowe są rejestrowane. Na podstawie otrzymanego wykresu określa się 
parametry chropowatości. 

W metodzie optycznej (rys. 79) jest wykonywany przekrój badanej powierzchni 
promieniem świetlnym.  

 
 

Rys. 79. Pomiar chropowatości metodą przekroju świetlnego. mikroskopem Schmaltza 1 – źródło 
światła, 2 – kondensator, 3 – szczelina, 4 – wiązka świetlna, 5 – obiektyw, 6 – badana 
powierzchnia, 7 – przekrój, obiektyw, 9 – okular [9, s. 124] 

 
Parametry chropowatości określa się na podstawie obrazu otrzymanego w okularze. 

 
Pomiar gwintów 

Przy określaniu kształtu gwintu naleŜy podać: kąt gwintu lub kąt boku, podziałkę gwintu, 
średnicę zewnętrzną, średnicę wewnętrzną, średnicę podziałową. 
Pomiary parametrów gwintu zewnętrznego 

Wszystkie parametry gwintu moŜna określić korzystając z mikroskopu warsztatowego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 80. Pomiary kątów gwintu przez pokrywanie kresek krzyŜa głowicy goniometrycznej  
z konturem boków gwintu [6, s. 277] 

 
Rodzaj i skok gwintu moŜna równieŜ określić za pomocą suwmiarki, mierząc długość 

odliczonej ilości zwojów i dzieląc uzyskaną wartość przez ilość zwojów. Gwint moŜna 
równieŜ zidentyfikować posługując się wzornikiem do gwintów (rys. 81). Wówczas dobiera 
się wzornik najlepiej pasujący do mierzonego gwintu. 
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Rys. 81. Wzornik grzebieniowy do gwintów [9, s. 130] 

 
Średnicę podziałową moŜna określić posługując się mikrometrem do gwintów (rys. 82). 

 
 

Rys. 82. Mikrometr do gwintów: a) wygląd przyrządu, b) schemat pomiaru średnicy podziałowej 
1 – końcówka pryzmatyczna, 2 – końcówka stoŜkowa, 3, 4 – nakrętka [9, s. 130] 

 
Przed przystąpieniem do pomiaru naleŜy dobrać do mierzonego gwintu końcówkę 

pryzmatyczną 1 oraz stoŜkową 2 mikrometru. 
Dokładniejszym sposobem jest pomiar średnicy podziałowej gwintu metodą 

trójwałeczkową (rys. 83). 
 

                

 

 
 

Rys. 83. Pomiar średnicy podziałowej gwintu zewnętrznego metodą trójwałeczkową: a) schemat 
układu pomiarowego, b) przekrój osiowy gwintu 1 – końcówka pomiarowa, 2 – krąŜek, 
3 – stolik pomiarowy [6, s. 262] 

 
 

a) b) 

a) 
b) 
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Średnicę podziałowa d2 przy tej metodzie określa zaleŜność:  
                                                      1                    P 
                       d2  = M – dw ( 1 + ———   )  +   — ctg α/2 
                                                                sin α/2            2 

 
Pomiary gwintu wewnętrznego 

Podziałkę i średnice podziałową gwintu wewnętrznego najczęściej mierzy się korzystając 
z długościomierza Abbego (rys. 84). 
 

 
Rys. 84. Pomiar podziałki P gwintu zewnętrznego za pomocą długościomierza Abbego [6, s. 291] 

 
Średnicę podziałową (rys. 85) mierzy się za pomocą dwu kulistych końcówek 

pomiarowych. Zamocowane kulki wzorcuje się stosem płytek wzorcowych i specjalnymi 
wkładkami. 
 

 
Rys. 85. Pomiar średnicy podziałowej gwintu wewnętrznego [6, s. 291] 

 
Więcej informacji na temat pomiaru średnicy podziałowej gwintu moŜna znaleźć 

w pozycjach: 6, 9 spisu literatury. 
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń. 

1. W jaki sposób i jakimi przyrządami moŜna zmierzyć wymiary zewnętrzne? 
2. W jaki sposób i jakimi przyrządami moŜna zmierzyć wymiary wewnętrzne?  
3. W jaki sposób i jakimi przyrządami moŜna zmierzyć kąty? 
4. W jaki sposób i jakimi przyrządami moŜna zmierzyć odchyłki kształtu? 

X – teoretyczna odległość 
wierzchołków wcięć 
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5. W jaki sposób i jakimi przyrządami moŜna zmierzyć odchyłki połoŜenia? 
6. W jaki sposób i jakimi przyrządami moŜna zmierzyć gwinty zewnętrzne? 
7. W jaki sposób i jakimi przyrządami moŜna zmierzyć gwinty wewnętrzne? 
8. W jaki sposób i jakimi przyrządami moŜna zmierzyć parametry chropowatości? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Sprawdź cechy metrologiczne suwmiarki. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące cech metrologicznych 
suwmiarek, 

2) odczytać zakres pomiarowy, 
3) sprawdzić płaskość powierzchni mierniczych liniałem krawędziowym, 
4) sprawdzić prostoliniowość krawędzi mierniczych liniałem krawędziowym, 
5) sprawdzić równoległość krawędzi mierniczych szczęk wewnętrznych za pomocą płytki 

wzorcowej i mikrometru zewnętrznego, 
6) sprawdzić dokładność wskazań szczęk zewnętrznych, wewnętrznych i głębokościomierza, 
7) zanotować spostrzeŜenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
−−−− suwmiarki, 
−−−− liniał krawędziowy, 
−−−− płytki wzorcowe, 
−−−− mikrometr zewnętrzny, 
−−−− katalogi przyrządów pomiarowych. 
 
Ćwiczenie 2 

Sprawdź cechy metrologiczne mikrometrów. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące cech metrologicznych 
mikrometrów, 

2) odczytać zakres pomiarowy, 
3) sprawdzić płaskość powierzchni pomiarowych wrzeciona i kowadełka za pomocą płytki 

interferencyjnej,  
4) sprawdzić nacisk pomiarowy sprzęgła, 
5) sprawdzić sztywność kabłąka, 
6) sprawdzić dokładność wskazań przy pomocy płytek wzorcowych, 
7) zanotować spostrzeŜenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− mikrometry, 
− płytki interferencyjne, 
− stanowisko do pomiaru nacisku pomiarowego, 
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− stanowisko do sprawdzenia sztywności kabłąka, 
− katalogi przyrządów pomiarowych. 
 
Ćwiczenie 3 

Sprawdź wymiary otworów i wałków sprawdzianami jednogranicznymi 
i dwugranicznymi. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać sprawdzian dla danego otworu, 
2) dokonać sprawdzenia średnicy sprawdzianem przechodnim w trzech kierunkach (co 60º), 
3) zinterpretować wynik sprawdzenia, 
4) dokonać sprawdzenia średnicy sprawdzianem nieprzechodnim w trzech kierunkach  

(co 60º), 
5) zinterpretować wynik sprawdzenia, 
6) dokonać oceny wykonania danego elementu, 
7) powtórzyć czynności od 1 do 7 dla wskazanych wałków. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
−−−− wałki i tuleje, 
−−−− sprawdziany jednograniczne i dwugraniczne. 
 
Ćwiczenie 4 

Wykonaj pomiary kątów części maszyn. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obejrzeć detale, których kąty masz zmierzyć, 
2) zidentyfikować narzędzia pomiarowe do mierzenia kątów, 
3) sprawdzić zakresy pomiarowe narzędzi pomiarowych, 
4) wybrać dla kaŜdego detalu metodę i przyrządy pomiarowe, 
5) dokonać pomiaru, 
6) porównać wyniki pomiaru tych samych kątów wykonanych przy pomocy róŜnych 

przyrządów pomiarowych,  
7) zinterpretować występujące róŜnice, 
8) zapisać wnioski. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
−−−− kątomierz uniwersalny, 
−−−− kątomierz optyczny, 
−−−− kątomierz zegarowy, 
−−−− liniał sinusowy, 
−−−− wałeczki i kulki, 
−−−− płytki wzorcowe, 
−−−− części maszyn. 
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Ćwiczenie 5 
Zmierz wysokość tulei za pomocą czujnika zegarowego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) sprawdzić zakres pomiarowy czujnika, 
2) suwmiarką zmierzyć wysokość tulei, 
3) oczyścić trzpień pomiarowy czujnika zegarowego (przemyć i wytrzeć do sucha), 
4) zamocować czujnik na statywie, 
5) oczyścić badaną tuleję, 
6) ustawić stos płytek wzorcowych na wskazany wymiar przez suwmiarkę na płycie 

pomiarowej, 
7) zwalniając blokadę statywu ustawić czujnik tak, aby końcówka czujnika stykała się pod 

naciskiem ze stosem płytek wzorcowych, 
8) wyzerować czujnik, 
9) usunąć spod trzpienia płytki wzorcowe i umieścić w to miejsce badaną tuleję, 
10) odczytać wskazania czujnika, 
11) odczyt zsumować z wysokością stosu płytek, 
12) wykonać pomiar w trzech punktach tulei, 
13) obliczyć na podstawie wyników pomiarów wysokość tulei. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− czujnik zegarowy, 
− zestaw płytek wzorcowych, 
− statyw, płyta pomiarowa, 
− suwmiarka. 
 
Ćwiczenie 6 

Zmierz chropowatość powierzchni. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) ocenić chropowatość metodą dotykową przy pomocy wzorców, 
2) zmierzyć wysokość nierówności R′ przy pomocy mikroskopu Schmaltza, 
3) obliczyć  wysokość chropowatości Rm korzystając z zaleŜności 
 
                                                                        √ 2 
                                                                Rm = ---- α R′ 
                                                                           2 
       dobierając wartość współczynnika α z tabeli w zaleŜności od zastosowanego obiektywu, 
4) zapisać wyniki. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

−−−− mierzone powierzchnie, 
−−−− wzorce chropowatości, 
−−−− mikroskop Schmalza. 
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4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) dobrać przyrządy pomiarowe do pomiarów kątów? � � 
2) dobrać przyrządy pomiarowe do pomiarów odchyłek połoŜenia? � � 
3) dobrać przyrządy pomiarowe do pomiarów odchyłek kształtu? � � 
4) dobrać przyrządy pomiarowe do pomiarów gwintu zewnętrznego 

i wewnętrznego? � � 
5) dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru chropowatości? � � 
6) wykonać pomiary części maszyn? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 23 zadania. Do kaŜdego zadania dołączone są 4 moŜliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Zadania wymagają stosunkowo prostych obliczeń, które powinieneś wykonać przed 
wskazaniem poprawnego wyniku.  

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
8. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
9. Na rozwiązanie testu masz 30 minut. 
 

Powodzenia! 
 

 
 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 
 
1. Wymiar pokazany na rysunku jest wymiarem 
 

 
a) pośrednim. 
b) wewnętrznym. 
c) zewnętrznym. 
d) mieszanym. 

 
2. Wymiary graniczne A i B dla wałka o średnicy d = 40 mm i odchyłkach es = – 0,01  

i ei = – 0,02 wynoszą odpowiednio 
a) A = 39,99 mm, B = 39,98 mm. 
b) A = 39,97 mm, B = 39,99 mm. 
c) A = 39,97 mm, B = 39,99 mm. 
d) A = 39,98 mm, B = 39,99 mm. 

 
3. Wartość tolerancji T dla wymiaru 20±0,04 wynosi 

a) T = 0,04 mm. 
b) T = 0,08 mm. 
c) T = 0,06 mm. 
d) T = -0,08 mm. 
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4. Zapis   oznacza 
a) otwór podstawowy o wymiarze nominalnym 70 mm i klasie dokładności 7. 
b) otwór podstawowy o wymiarze nominalnym 7 mm i klasie dokładności 70. 
c) wałek podstawowy o wymiarze nominalnym 70 mm i klasie dokładności 7. 
d) wałek podstawowy o wymiarze nominalnym 7 mm i klasie dokładności 70. 

 

5. Luzy (wciski) graniczne łączonych elementów o wymiarach  wynoszą 
a) Smax = 0,05 mm, Nmin = 0,02 mm. 
b) Smax = 0,32 mm, Smin = 0,05 mm. 
c) Smax = 0,012 mm, Smin = 0,01 mm. 
d) Smax = 0,20 mm, Nmin = 0,12 mm. 

 
6. Pasowanie określone w zadaniu 5 jest pasowaniem 

a) luźnym. 
b) ciasnym. 
c) mieszanym. 
d) bardzo luźnym. 

 
7. Pomiar długości przymiarem kreskowym jest pomiarem 

a) złoŜonym. 
b) pośrednim. 
c) bezpośrednim. 
d) podstawowym. 

 
8. Parametr Ra jest parametrem 

a) płaskości. 
b) okrągłości. 
c) chropowatości. 
d) prostoliniowości. 

 
9. Na rysunku przedstawiono odchyłkę 
 

 
a) prostoliniowości. 
b) płaskości. 
c) okrągłości. 
d) walcowości. 
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10. Na rysunku przedstawiono odchyłkę 
 

 
 

a) bicia promieniowego. 
b) współosiowości. 
c) prostopadłości płaszczyzn. 
d) bicia osiowego. 

 
11. JeŜeli wartość mierzona jest większa niŜ zakres przyrządu pomiarowego, naleŜy 

zastosować metodę 
a) bezpośredniego porównania. 
b) podstawową. 
c) koincydencyjną. 
d) róŜnicową. 

 
12. Błędy względne dwóch róŜnych wartości wielkości zmierzonych tym samym przyrządem 

pomiarowym 
a) są takie same. 
b) to większa wartość obarczona jest większym błędem. 
c) to mniejsza wartość obarczona jest większym błędem. 
d) to trudne do określenia, trzeba wykonać obliczenia. 

 
13. Niepewność systematyczna pomiaru przyrządem o zakresie pomiarowym 10 mm 

i działce elementarnej równej 0,05 mm wynosi 
a) 0,1 mm. 
b) 0,05 mm. 
c) 1 mm. 
d) 0,2 mm. 

 
14. Dokładność szacowania błędu przypadkowego wraz z liczbą wykonanych pomiarów tej 

samej wielkości 
a) rośnie. 
b) maleje. 
c) nie ulega zmianie. 
d) zaleŜy od metody pomiarowej. 
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15. W celu prawidłowego przekształcenia wielkości mierzonej na wynik pomiaru naleŜy 
w pusty blok wpisać 

 
wielkość 
mierzona 

 
a) przetwornik. 
b) zasilacz. 
c) rejestrator. 
d) miernik. 
 

16. Zakres pomiarowy przymiaru, którym moŜna zmierzyć wartości: najmniejszą 10 mm, 
największą 30 mm, wynosi 
a) 30 mm. 
b) 40 mm. 
c) 20 mm. 
d) 15 mm. 

 
17. Płytki wzorcowe są wzorcami 

a) kąta. 
b) długości. 
c) powierzchni. 
d) gwintu. 

 
18. Na rysunku przedstawiono sprawdziany  

a) do wałków. 
b) gwintów zewnętrznych. 
c) otworów. 
d) gwintów wewnętrznych. 

 
 
 
19. Na rysunku przedstawiono pomiar średnicy wewnętrznej 

a) średnicówką czujnikową. 
b) średnicówką mikrometryczną. 
c) mikrometrem szczękowym. 
d) wkładkami walcowymi. 
 
 
 
 
 

Czujnik  Wynik 
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20. W przedstawionym układzie pomiarowym zmierzono 

 
 

a) płaskość powierzchni klina. 
b) bicie osiowego. 
c) kąt klina. 
d) równoległość płaszczyzn. 

 
21. Elementy oznaczone cyfrą 1 to 

 
a) pryzmy. 
b) płytki wzorcowe. 
c) wałeczki pomiarowe. 
d) kliny. 

 
22. W przedstawionym układzie dokonano pomiaru 

a) bicia promieniowego. 
b) odchyłki prostoliniowości. 
c) bicia osiowego. 
d) odchyłki okrągłości. 
 
 

23. Przy pomiarze płytkami interferencyjnymi powierzchni kulistej wklęsłej zaobserwowano 
układ prąŜków 
a) zgodny z rysunkiem a. 
b) zgodny z rysunkami a i b. 
c) zgodny z rysunkiem b. 
d) nie zgodny z Ŝadnym z rysunków. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ............................................................................... 
 
Wykonywanie pomiarów warsztatowych 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr  
zadania 

Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  
21 a b c d  
22 a b c d  
23 a b c d  

Razem:  
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