
PRZYBORY I MATERIAŁY DO WYKONYWANIA RYSUNKÓW 

TECHNICZNYCH 

 

1. Ołówki średnie o stopniu twardości oznaczonym symbolem 

HB, F (hard and black) czyli twardy i czarny – do opisywania 

rysunków i pogrubiania linii. 

2. Ołówki miękkie zawierające większą ilość grafitu oznaczane 

symbolem B, B2 – do szkicowania.  

3. Ołówki twarde z większą ilością kaolinu  H, H2 - do kreślenia 

linii osiowych i wymiarowych, do wykonywania rysunków na 

kalce. 

 
4. Guma kreślarska miękka – do usuwania błędów, zabrudzeń i  wycierania linii wykonanych 

miękkimi ołówkami. 

5. Guma kreślarska twarda – do wycierania linii wykonanych twardymi ołówkami. 

6. Temperówka z żyletką oraz deseczka z papierem ściernym i filcem do zaostrzania końców 

grafitowych ołówków. 

7. Taśma klejąca przezroczysta do przyklejania arkuszy rysunkowych do rysownicy. 

8. Blok techniczny A4 – papier rysunkowy (karton, brystol) do wykonywania rysunków 

szkolnych ołówkiem po stronie matowej (tuszem po stronie gładkiej). 

9. Blok techniczny A4 do ćwiczeń pisma technicznego. 

10. Przymiar liniowy - PL30  

Linia zwykła z jedną podziałką o długości użytkowej 300 mm. Posiada krawędź roboczą 

umożliwiającą kreślenie tuszem. Wyroby wykonane z materiału przezroczystego. 

11. Przymiar trójkątny - TRP20  

Trójkąt równoramienny TRP z podziałką o długości przeciwprostokątnej 200 mm. Posiada kąty 

45o i trzy krawędzie robocze umożliwiające kreślenie tuszem. 

12. Przymiar trójkątny - TNP20  

Trójkąt nierównoramienny TNP z podziałką o długości przyprostokątnej 200 mm. Posiada kąty 

30o i 60o oraz trzy krawędzie robocze umożliwiające kreślenie tuszem. 

13. Kątomierz półkolisty - KP 14 
Kątomierz półkolisty KP 14 posiada podziałkę podwójną co 1o w zakresie 0o- 180o ocyfrowaną w 

prawo i w lewo. Na części pomiarowej kątomierz posiada sfazowanie. 

14. Zestaw krzywików - EPH  

Zestaw krzywików ( 3 szt. ) w etui. Krawędź robocza krzywików jest dwustronnie odsadzona. 

Ułatwia kreślenie krzywych tuszem. 

15. Szablon kół – SK 

Szablon kół  SK  do wyznaczania osi, szybkiego rysowania i kreślenia kół w zakresie Ø1 - Ø36 

mm. Uzyskanie dokładnych wymiarów kół możliwe jest przy kreśleniu pisakiem o grubości 

oznaczonej na wzorniku. Każde z naroży dodatkowo zakończone promieniem. 



16. Komplet cyrkli - PU 3 

Komplet cyrkli w pudełku z tworzyw sztucznych przeznaczony dla słuchaczy średnich.        W 

skład kompletu wchodzą: cyrkiel uniwersalny zwykły przegubowy, cyrkiel standard 

mikrometryczny grafitowy, przedłużacz przegubowy, osprzęt pomocniczy.  

 

 

 
Komplet cyrkli - PU 4 

 
Komplet cyrkli w pudełku z tworzyw sztucznych przeznaczony dla słuchaczy średnich.        W skład 

kompletu wchodzą: cyrkiel uniwersalny zwykły przegubowy, zerownik jednosprężynowy, przedłużacz 

przegubowy, osprzęt pomocniczy. 

Max. zakres promieni kreślonych kół: 

r=   4 mm 

r=150 mm 

r=250 mm 

 

 

 
Szkolny zestaw kreślarski - FK 2 

PL 30 

 
TNP 28; 

 
TRP 28; 



 
KP 14; 

 
SK; 

 
06002 

 

Szkolny zestaw kreślarski - FK 2 

Skład: PL 30; TNP 28; TRP 28; KP 14; SK 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.sp-skala.pl/01004.html
http://www.sp-skala.pl/02006.html
http://www.sp-skala.pl/02005.html
http://www.sp-skala.pl/05001.html


Cyrkiel odmierzacz - PU D  
Zestaw kieszonkowy do wykonywania precyzyjnych prac w terenie. Zawiera w swoim składzie : 

cyrkiel odmierzacz zwykły o zakresie przenoszonych wymiarów do 150mm. Posiada indywidualne 

etui. 

Cyrkiel zerownik - PU Z  
Zestaw kieszonkowy do wykonywania precyzyjnych prac w terenie. Zawiera w swoim składzie: 

cyrkiel odmierzacz jednosprężynowy o max promieniu kreślenia kół r=4mm. Posiada indywidualne 

etui. 

Cyrkiel mikrometryczny - PU 0  
Zestaw "kieszonkowy" do wykonywania precyzyjnych prac w terenie. Zawiera w swoim składzie 

cyrkiel standard mikrometryczny grafitowy o maksymalnym promieniu kreślonych kół r=50 mm. 

Posiada indywidualne etui. 

Cyrkiel uniwersalny - PU 1  
Zestaw "kieszonkowy" do wykonywania precyzyjnych prac w terenie. Zawiera w swoim składzie 

cyrkiel uniwersalny zwykły przegubowy o maksymalnym promieniu kreślonych kół r=150 mm. 

Posiada indywidualne etui. 



Cyrkiel uniwersalny z przedłużaczem - PU 

2  
Zestaw "kieszonkowy" do wykonywania precyzyjnych prac w terenie. Zawiera w swoim składzie 

cyrkiel uniwersalny zwykły przegubowy z przedłużaczem. Maksymalny promień kreślonych kół 

r=150 mm; z przedłużaczem r=250 mm. Posiada indywidualne etui. 

 

 
 

 

 

 

 

Rapidografy – pisak kreślarski w postaci pióra, który pozwala na rysowanie tuszem linii o stałej 

grubości. Służy do wykreślania rysunkówi ich opisywania na papierze (brystolu) lub kalce technicznej. W 

skład kompletu wchodzi kilka piór kreślących linie o różnej grubości. Standardowo końcówki piór oznacza 

się różnymi kolorami w zależności od grubości. Zazwyczaj stosowane są grubości: 0,13 (fioletowy); 0,18 

(czerwony); 0,25 (biały); 0,35 (żółty); 0,50 (brązowy); 0,70 (niebieski); 1,00 (pomarańczowy) i 1,40 mm 

(zielony). 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tusz_(farba)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rysunek_techniczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalka_techniczna


 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

Norma jest to ustalona, ogólnie przyjęta zasada, 

reguła, wzór, przepis, sposób postępowania w 

określonej dziedzinie.  
 

Normalizacja jest to opracowywanie i wprowadzanie 

w życie norm, ujednolicanie.  

Przepisy regulujące m. in. rozmiary arkuszy, rodzaje 

linii, sposób podawania wymiarów, opis rysunku 

określają przepisy zwane Polskimi Normami. 

Opracowuje je Polski Komitet Normalizacyjny (w 

skrócie PKN).  

 

 



 
 

 

 

 

 

 



. RODZAJE LINII RYSUNKOWYCH. 
Żeby rysunek techniczny był wyraźny, 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 jaką, w danej sytuacji, linię należy zastosować na rysunku określa ściśle Polska 

Norma PN-82/N-01616. Wspomniana norma określa linie do stosowania w różnych 

odmianach rysunku tecnicznego - maszynowego, budowlanego i elektrycznego. 

Poniżej przedstawię te rodzaje linii, które dotyczą rysunku technicznego 

maszynowego i są niezbędne do opanowania podstaw rysunku technicznego. 

 

Do wykonywania rysunków technicznych służą następujące 

rodzaje linii: 

o linia ciągła 

o linia kreskowa 

o linia punktowa 

o linia falista 

 



 
Poza tym rozróżnia się linie: 

o linia gruba (o grubości a) 

o linia cienka (o grubości b=a/3) 

2. Zastosowanie linii. 

Grubość linii należy dobierać w zależności od wielkości rysowanego przedmiotu i 

stopnia złożoności jego budowy. Wybrana grupa grubości linii (grubych i cienkich) 



powinna być jednakowa dla wszystkich rysunków wykonanych na jednym arkuszu. 

Np. jeżeli grubość linii grubej wynosi 0,5 mm, to linia cienka powinna mieć grubość 

0,18 mm lub jeżeli linia gruba ma grubość 0,7 mm to linia cienka 0,25 mm. 

Rodzaj linii Zastosowanie 

Linia ciągła 

gruba 

- widoczne krawędzie i wyraźne zarysy przedmiotów w 

widokach i przekrojach, 

- linie obramowania arkusza, 

- zewnętrzny zarys tabliczki rysunkowej, 

- krótkie kreski oznaczające końce płaszczyzny 

przekroju.  

Linia ciągła 

cienka 

- linie wymiarowe 

- pomocnicze linie wymiarowe, 

- kreskowanie przekrojów. 

Linia punktowa 

cienka 

- osie symetrii 

- ślady płaszczyzn symetrii 

Linia kreskowa 

cienka 
- niewidoczne krawędzie i zarysy przedmiotów 

Linia falista 

cienka 

- linie urwania i przerwania przedmiotów 

- linie ograniczające przekroje cząstkowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


