
 

Mechanik pojazdów samochodowych – Rysunek techniczny 

 

Witam uczniów kl. I. w realizacji materiału nauczania mechanik pojazdów 

samochodowych kl. I. Nazywam się Krężel Stefan i będę miał zajęcia z wami z 

przedmiotu –rysunek techniczny na tym kursie . Materiał nauczania  będzie 

podany w trzech częściach RYSUNEK1, RYSUNEK2 oraz RYSUNEK3.W 

związku z epidemią koronawirusem jaki panuje w naszym kraju będziemy uczyć 

się na odległość . Życzę Wam dużo satysfakcji i przyjemności z nauki tego 

przedmiotu w przeświadczeniu że przyczynią się one do ułatwienia waszych 

zadań zawodowych w przyszłości. 

Materiały nauczania i pytania do odpowiedzi w chwili obecnej zostaną podane 

na tydzień czasu od 18.05- 22.05 2020r. Terminy do odpowiedzi na pytania 

będą podane w harmonogramie pracy ucznia i w materiałach nauczania. 

Proszę terminowo  przesyłać odpowiedzi na pytania z poszczególnych 

przedmiotów z podanych materiałów nauczania co będzie stanowiło uzyskanie 

zaliczenia. Odpowiedzi proszę przesyłać na adres podany niżej 

 

Krezel.stefan@ckzkluczbork.edu.pl 

 

 Materiał nauczania część I RYSUNEK 1 

 

1-formaty arkuszy rysunkowych, tabliczka rysunkowa 

2-podziałki 

3-linie rysunkowe /rodzaje, zastosowanie/ 

4-rysunki techniczne 

5-norma, normalizacja 

 

Pozostały materiał nauczania zostanie podany w terminie póżniejszym. 

Proszę na bieżąco śledzić informację na stronie szkoły mechanik pojazdów 

samochodowych kl. I. 

 

Podałem Wam materiał nauczania do punktu 1,2,3,5,natomiast materiał 

nauczania do punktu 4 opracujecie sami 

Literatura: 

-rysunek techniczny mechaniczny 

-korzystanie z internetu 

-http://liceumwolsztyn.pl/sites/default/files/pliki/podstawyrys 0.pdf 
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MATERIAŁ NAUCZANIA I PODANE SĄ PYTANIA DO 

ODPOWIEDZI Z CZĘŚCI I/ RYSUNEK.1 

Formaty arkuszy rysunkowych 

1. Wymiary arkuszy 

2. Obramowanie 

3. Tabliczka rysunkowa 

 

1. Wymiary i kształt arkuszy rysunkowych. 

Formaty arkuszy przeznaczonych do wykonania rysunków technicznych są znormalizowane 

(PN-80/N-01612). Prostokątny kształt arkusza rysunkowego został tak dobrany, żeby każdy 

arkusz dwa razy większy lub dwa razy mniejszy był podobny do pierwotnego, to jest aby 

stosunek boku dłuższego do krótszego był zawsze taki sam. 

Jako format zasadniczy przyjęto arkusz o wymiarach 297 x 210 mm 

i oznaczono go symbolem A4.  

Inne formaty (zwane podstawowymi) są wielokrotnymi formatu zasadniczego, to jest są 2, 4, 

8 lub 16 razy większe od A4 i oznaczone symbolami A3, A2, A1, A0.  

Format Wymiary arkusza (mm) 

 

A0 841 x 1189 

A1 594 x 841 

A2 420 x 594  

A3 297 x 420 

A4 210 x 297 

 

NA POCZĄTEK  

http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/format.html#pierwszy
http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/format.html#drugi
http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/format.html#trzeci
http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/format.html#gora


 

2. Obramowanie. 

Na każdym rysunku technicznym bez względu na to jakiego jest formatu należy wykonać 

obramowanie. Ramka powinna być wykonana linią ciągłą w odległości 5mm od krawędzi 

arkusza. 

 

NA POCZĄTEK  

 

3. Tabliczka rysunkowa. 

Znaczną część objaśnień i uwag, dotyczących rysunku zawieramy w tabliczce rysunkowej, 

którą umieszcza się w prawym dolnym rogu arkusza tak aby przylegała do lini obramowania. 

 

Wzór tabliczki rysunkowej. 

 

http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/format.html#gora


 
 

 

 

Linie rysunkowe 

1. Rodzaje linii rysunkowych 

2. Zastosowanie linii 

 

1. Rodzaje linii rysunkowych. 

Żeby rysunek techniczny był wyra�ny, przejrzysty i czytelny stosujemy różne rodzaje i 

odmiany linii. Inne linie stosuje się do narysowania krawędzi przedmiotu, inne do 

zaznaczenia osi symetrii a jeszcze inne do zwymiarowania go. 

To jakš, w danej sytuacji, linię należy zastosować na rysunku okre�la �ci�le Polska Norma 

PN-82/N-01616. Wspomniana norma okre�la linie do stosowania w różnych odmianach 

rysunku tecnicznego - maszynowego, budowlanego i elektrycznego. Poniżej przedstawię te 

rodzaje linii, które dotyczš rysunku technicznego maszynowego i sš niezbędne do 

opanowania podstaw rysunku technicznego. 

 

Do wykonywania rysunków 

technicznych maszynowych służš 

następujšce rodzaje linii: 

o linia cišgła 

o linia kreskowa 

o linia punktowa 

o linia falista 

Linia Gruba Cienka 

cišgła 
  

kreskowa 
 

 

punktowa 
 

<="" 

http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/linie.html#pierwszy
http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/linie.html#drugi


Poza tym rozróżnia się linie: 

o linia gruba (o grubo�ci a) 

o linia cienka (o grubo�ci 

b=a/3) 
 

td="">  

falista 
 

 

NA POCZĽTEK  

 

2. Zastosowanie linii. 

Gruboś�ć linii należy dobierać w zależno�ści od wielkoś�ci rysowanego przedmiotu i 

stopnia złożono�ści jego budowy. Wybrana grupa grubo�ści linii (grubych i cienkich) 

powinna być jednakowa dla wszystkich rysunków wykonanych na jednym arkuszu. Np. jeżeli 

grubo�ść linii grubej wynosi 0,5 mm, to linia cienka powinna mieć grubo�ść 0,18 mm lub 

jeżeli linia gruba ma grubo�ć 0,7 mm to linia cienka 0,25 mm. 

Rodzaj linii Zastosowanie 

Linia cišgła gruba 

- widoczne krawędzie i wyra�ne zarysy przedmiotów w 

widokach i przekrojach, 

- linie obramowania arkusza, 

- zewnętrzny zarys tabliczki rysunkowej, 

- krótkie kreski oznaczajšce końce płaszczyzny przekroju. 

Linia cišgła 

cienka 

- linie wymiarowe 

- pomocnicze linie wymiarowe, 

- kreskowanie przekrojów. 

Linia punktowa 

cienka 

- osie symetrii 

- �lady płaszczyzn symetrii 

Linia kreskowa 

cienka 
- niewidoczne krawędzie i zarysy przedmiotów 

Linia falista 

cienka 

- linie urwania i przerwania przedmiotów 

- linie ograniczajšce przekroje czšstkowe 

 

 

http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/linie.html#gora


 

 

 

Przkładowy rysunek techniczny pokazujšcy zastosowanie poszczególnych linii rysunkowych 

znajdziesz tutaj. 

 

 

Na rysunku 

zastosowano różne 

rodzaje linii zgodnie z 

ich przeznaczeniem: 

 obramowanie 

arkusza - linia 

ciągła gruba, 

 zewnętrzny 

zarys tabliczki 

rysunkowej - 

linia ciągła 

gruba, 

 widoczne 

krawędzie 

przedmiotu - 

linia ciągła 

gruba, 

 linie wymiarowe 

i pomocnicze 

linie wymiarowe 

- linia ciągła 

cienka, 

 kreskowanie 

przekroju - linia 

ciągła cienka, 

 osie symetrii - 

linia punktowa 

cienka, 

 linia 

ograniczająca 

przekrój 

cząstkowy - linia 

falista cienka. 

 
Definicja i rodzaje podziałek rysunkowych (PN-EN ISO 5455)  
Podziałka (skala odwzorowania) - to stosunek wymiaru liniowego elementu przedmiotu 
przedstawionego na oryginale rysunku do wymiaru tego samego elementu na przedmiocie. 

http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/linprzyk.html


Inaczej mówiąc jest to iloraz wielkości elementu zmierzonej na rysunku do wielkości 
rzeczywistej tego elementu.  
Rozróżnia się następujące rodzaje podziałek:  
 
– Podziałka naturalna (rzeczywista) 1:1.  
 
– Podziałki zwiększające 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1.  
 
– Podziałki zmniejszające 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 
1:5000, 1:10000.  
 
Wykorzystywane są wielokrotności podzielników liczby 10 - czyli 1, 2, 5 i 10.  
Przykładowe zalecenia co do doboru wielkości podziałek przedstawiono w tabeli 1.1. 
Przyjęcie podziałki dla określonego rysunku zależy od złożoności przedstawianego 
przedmiotu oraz celu jakiemu ma służyć rysunek. Wybrana podziałka powinna być wy-
starczająco duża, aby przedstawiana informacja była łatwo i czytelnie rozpoznawana i 
odbierana. Podziałka i wielkość obiektu decyduje o rozmiarach rysunku.  
Oznaczenie podziałki należy wpisywać do tabliczki rysunkowej. Jeśli używa się wię-cej niż 
jednej podziałki, w tabliczce wpisuje się tylko podziałkę główną a pozostałe w pobliżu 
numeru pozycji lub literowego oznaczenia odpowiedniego szczegółu widoku lub przekroju. 
16  

Podziałki  Zastosowanie  
50:1  Fragmenty części lub bardzo drobne 

części mechaniki precy-zyjnej.  
10:1  Drobne części.  
5:1  Części o skomplikowanych kształtach.  
2:1  Detale.  
1:1  Detale, rysunki złożeniowe 

(zestawieniowe) małych urządzeń.  
1:2  Duże elementy, duże rysunki 

zestawieniowe.  
1:5  Rysunki zestawieniowe dużych maszyn.  
1:10 i więcej  Rysunki dużych urządzeń, np. siłowni 

wiatrowej, zawierające elementy ich 
posadowienia np. na fundamentach.  

 
 

Normalizacja  
Normalizacja to działalność zmierzająca do uzyskania optymalnego, w danych oko-
licznościach (np. w środowisku technicznym), stopnia uporządkowania w określonym 
zakresie (np. tylko co do wymiarów), poprzez ustalenie postanowień przeznaczonych do 
powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących problemów, proce-
sów, maszyn i urządzeń.  
Proces normalizacyjny ma określony cel związany z obecnymi zdarzeniami oraz za-kres, 
którego dotyczy rozwiązanie. Celem może być ujednolicenie wybranych parame-trów 
produktów, określenie wymaganych zachowań lub opracowanie wzorców przebie-gu 
procesów. Zakres zależny jest od przyjętego celu i może obejmować tylko jeden ele-ment lub 
parametr produktu, wiele parametrów lub działanie całej organizacji. Efektem działalności 
normalizacyjnej są udokumentowane postanowienia nazywane dokumen-tami 
normalizacyjnymi.  



Mówiąc w skrócie przez pojęcie normalizacja rozumiemy opracowywanie i wprowa-dzanie 
jednolitych norm. Ma ono na celu uporządkowanie, uproszczenie i ujednolicenie:  
 
– Oznaczeń technicznych i słownictwa;  
 
– podstawowych wielkości stosowanych w Budowie Maszyn (wymiarów nor-malnych, 
tolerancji i pasowań, zarysów gwintów itp.);  
 
– materiałów (gatunków stali, żeliw itp.);  
 
– gotowych wyrobów;  
 
– niektórych metod badawczych;  
 
– warunków odbioru jakościowego, konserwacji itp.  
 
Normalizacja ułatwia obniżenie kosztów wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń 
poprzez:  
 
– możliwość produkcji wielkoseryjnej lub masowej elementów znormalizowa-nych,  
 
– wprowadzenie zamienności części i zespołów,  
 
– ułatwienie pracy konstruktora.  
 

Rodzaje norm  
Norma techniczna to obowiązujący dokument techniczno–prawny określający wła-ściwości, 
cechy wyrobów itp.  
W Polsce obowiązują, a ściślej są zalecane do wykorzystania:  
 
– Polskie Normy (PN) opracowywane przez Polski Komitet Normalizacyjny.  
 
– Normy ISO – Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej.  
 

Etapy normalizacji  
Etapy normalizacji to: klasyfikacja, typizacja i unifikacja.  
Klasyfikacja – działalność normalizacyjna polegająca na grupowaniu według podo-
bieństwa cech charakterystycznych dla danego wyrobu lub urządzenia,  
Typizacja – działalność normalizacyjna polegająca na ograniczeniu liczby podsta-wowych 
wyrobów o zbliżonych właściwościach.  
Przykładem typizacji jest wprowadzenie wymiarów normalnych, na przykład warto-ści 
parametru chropowatości Ra. Są one uszeregowane wg rosnącego ciągu geometrycz-nego, 
opartego na szeregu Renarda (mnożnikiem jest liczba, gdzie n = 5, 10,20 lub 40).  
Typizacja w konstrukcjach maszyn polega na zachowaniu tego samego sprawdzone-go w 
eksploatacji rozwiązania konstrukcyjnego elementu maszynowego lub całej ma-szyny i 
podobnego kształtu geometrycznego, a więc również tych samych metod obróbki i montażu. 
Dzięki typizacji maszyny o różnych wielkościach produkowane przez okre-ślony zakład 
wytwórczy mają podobny wygląd.  
Unifikacja – dalszy postęp w zakresie normalizacji polegający na ujednoliceniu ele-mentów 
i zespołów stosowanych w podobnych maszynach.  



Unifikacja w konstrukcji nowych maszyn umożliwia wykorzystanie elementów i ze-społów 
już dawniej wyprodukowanych i sprawdzonych, bez wprowadzenia do nich ja-kichkolwiek 
zmian.  
W przemyśle maszynowym w każdej maszynie lub urządzeniu może wystąpić:  
 
– 30÷50% części znormalizowanych;  
 
– 30÷40% części nadających się do znormalizowania;  
 
– 10÷30% części specjalnych.  
 

PYTANIA: 

1.Jakim symbolem oznaczamy formaty arkuszy rys. 

2.Podaj wymiar formatu zasadniczego A4 

3.Jakie dane powinny być umieszczone w tabliczce rysunkowej 

4.Od czego zależy grubość linii rysunkowej 

5.Podaj zastosowanie linii ciągłej cienkiej 

6.Narysuj prostokąt o wymiarach 20x40[mm.] w podziałce  2:1 na kartce papieru w kratkę 

,zrób zdięcie i prześlij 

7.Co daje nam stosowanie normalizacji 

8.Podaj różnicę pomiędzy rysunkiem wykonawczym a złożeniowym 

 

Odpowiedzi na pytania proszę przesyłać na kontakt z nauczycielem  

krezel.stefan@ckzkluczbork.edu.pl 

do dnia 22.05.2020r. 

mailto:krezel.stefan@ckzkluczbork.edu.pl

