
Temat: Znaczenie rysunku technicznego i jego rodzaje - (3 godziny 

lekcyjne) 

 

 Rysunek jest formą graficznego porozumiewania się między ludźmi bez słów 

niezależnie od kraju ich pochodzenia. 

Rysunek techniczny jako graficzna forma porozumiewania się rozwinął się wraz z rozwojem 

przemysłu. Dzięki wypracowanym zasadom odwzorowania przedmiotów nas otaczających 

oraz umownym znormalizowanym oznaczeniom zastosowanym na rysunkach zapewnia 

możliwość jednoznacznego i szybkiego porozumiewania się pomiędzy ludźmi techniki. 

W normie PN-ISO 10209-1 zdefiniowano następujące pojęcia podstawowe dotyczące 

rysunków: 

– rysunek techniczny – jest to informacja podana na nośniku informacji, przedstawiona 

graficznie zgodnie z przyjętymi zasadami i zazwyczaj w podziałce, 

– szkic – jest to rysunek wykonany na ogół odręcznie i niekoniecznie w podziałce, 

– schemat – to rysunek, w którym zastosowano symbole graficzne w celu pokazania funkcji 

części składowych układu i ich współzależność.  

 Wśród znormalizowanych elementów rysunku technicznego są formaty arkuszy, na 

których wykonuje się rysunki techniczne, linie rysunkowe, tabliczki rysunkowe, podziałki, 

w jakich odwzorowuje się rzeczywisty przedmiot na rysunku, oraz pismo rysunkowe.       

Linie rysunkowe 

W zależności od zastosowania rozróżniamy następujące rodzaje linii rysunkowych: 

ciągłe, kreskowe, z długą kreską i kropką, z długą kreską i dwoma kropkami. Rodzaje linii 

oraz ich zastosowanie przedstawiono w poniższej tabeli. 



 

Rysunki techniczne wykonuje się za pomocą linii o znormalizowanych grubościach: 

0,13; 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,4; 2 mm. Przy doborze właściwej grubości linii należy 

uwzględnić: wielkość i złożoność rysunku, zagęszczenie linii, przeznaczenie i podziałkę 

rysunku. Dla naszych potrzeb rysunkowych przyjmiemy następujące grubości linii: 

- linie cienkie – 0,25 lub 0,35; 

- linie grube – 0,5 lub 0,7. 

 



Formaty arkuszy 

Zgodnie z normą PN-EN ISO 5457 arkusze mają następujące znormalizowane wymiary. 

 

Podstawowym formatem rysunkowym, od którego tworzone są następne formaty 

rysunków, jest format A4. 

Tabliczki rysunkowe 

Na rysunku należy podać takie podstawowe informacje, jak: nazwę przedmiotu, 

podziałkę w jakiej został narysowany, materiał, z którego przedmiot został wykonany, nazwę 

lub znak przedsiębiorstwa, w którym został wykonany, informacje dotyczące osób, które 

opracowały rysunek i go skontrolowały. Element graficzny, który do tego służy, nazywamy 

tabliczką rysunkową. Na arkuszach formatów od A0 do A3 tabliczki rysunkowe rysowane są 

w prawym dolnym rogu (arkusze o takich formatach są usytuowane tylko poziomo). 

Natomiast arkusz formatu A4 jest usytuowany tylko pionowo, a więc tabliczka rysunkowa 



znajduje się na krótszym boku w prawym dolnym rogu rysunku. 

 

Podziałki 

W przypadku, gdy rysując przedmiot, nie możemy odzwierciedlić jego rzeczywistych 

wymiarów, gdyż są za duże dla danego formatu lub narysowany przedmiot jest niewielkiej 

wielkości i rysunek nie będzie czytelny, posługujemy się rysunkiem w odpowiedniej 

podziałce. Podziałki rysunkowe mogą być: 

- zwiększające – 2:1; 5:1; 10:1; 20:1; 50:1; 100:1; 

- naturalna – 1:1; 

- zmniejszające – 1:2; 1:5; 1:10; 1:20. 

Pismo rysunkowe 

Ponieważ rysunek techniczny zawiera nie tylko informacje graficzne, ale także jego opis, 

dla uzyskania przejrzystości tych opisów wprowadzono znormalizowane elementy pisma 

jak: wysokość, grubość, pochylenie. Także normalizacji uległo pismo, stosowane 

w dokumentacji technicznej wykonywane z zastosowaniem wspomagania komputerowego 

CAD. Zgodnie z PN znormalizowana wysokość h pisma wynosi:1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 

20 mm. Pismo użyte na rysunkach może być pismem pochyłym (α = 75
0
) i pismem prostym. 

Zależności pomiędzy elementami pisma przedstawia poniższy rysunek. 



 

 

Istnieją dwa typy pisma technicznego: 

 Pismo rodzaju A w którym podziałka p jest równa  lub  

 Pismo rodzaju B w którym podziałka p jest równa  lub  

Czym jest owa tajemnicza podziałka p, o której mowa powyżej? Jest to nic innego jak 

grubość linii, którą pismo jest rysowane. 

 



Oprócz tego, że pismo techniczne dzieli się na rodzaj A i B istnieje jeszcze podział na 

pismo techniczne proste (pokazane na rysunku 2 a) i pismo techniczne pochyłe (pokazane 

na rysunku 2 b). 

a)

b)

 
Rys. 2 

Pismo techniczne typu B: a) proste; b) pochyłe. 

W tabeli 1 zestawione zostały przykładowe wymiary tekstu typu B w zależności od podziałki 

(grubości) p. 

Tabela 1 Wymiary pisma typu B w zależności od podziałki (grubości) p. 

Nazwa 
 

Oznaczenie Wymiary w mm 

Wysokość pisma, wysokość liter, wielkich i cyfr h=10·p 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 
              

Wysokość liter małych c=7·p 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 
              

Grubość linii pisma (podziałka) p 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 
              

Odstęp między literami i cyframi a=2·p 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 
              

Podziałka wierszy, wysokość siatki pomocniczej b=17·p 4,5 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 
              

 

 

Umownie możemy uzależnić wymiary pisma od grubości linii ciągłej grubej zastosowanej na 

rysunku, w naszym przypadku 0,7 mm. 

 



Pytania sprawdzające do opracowania w zeszycie 

Pytania należy opracować w zeszycie - przepisujemy pytanie i udzielamy odpowiedzi 

1. Jaki rysunek nazywamy rysunkiem technicznym? 

2. Jaki rysunek nazywamy szkicem? 

3. Jaki rysunek nazywamy schematem? 

4. Do rysowania jakich elementów używamy linii ciągłej grubej? 

5. Do rysowania jakich elementów używamy linii ciągłej cienkiej? 

6. Do rysowania jakich elementów używamy linii cienkiej z długą kreską i kropką? 

7. Do rysowania jakich elementów używamy linii grubej z długą kreską i kropką? 

8. Do rysowania jakich elementów używamy linii cienkiej zygzakowej? 

9. Do rysowania jakich elementów używamy linii kreskowej cienkiej? 

10. Do rysowania jakich elementów używamy linii kreskowej grubej?  

11. Jakie są wymiary arkusza podstawowego A4 obciętego? 

12. W jaki sposób tworzone są arkusze kolejne A3, A2, A1, A0? 

13. W jakim miejscu rysunku umieszczamy tabliczkę rysunkową? 

14. Jakie informacje zawarte są w tabliczce rysunkowej? 

15. Co nazywamy podziałką rysunkową? 

16. Jaki jest cel stosowania podziałek rysunkowych? 

17. Jakie znasz podziałki rysunkowe? 

18. Jaki rodzaj pisma stosujemy do opisania rysunku technicznego? 

 

Zadanie domowe: 

Na następny tydzień należy zaopatrzyć się w: 

1. Blok rysunkowy - A4 

2. Papier milimetrowy - A4 

3. Cieńkopis czarny (pióro kulkowe) 0,5 lub 0,7(0,8), 1 lub 1,5 (lub zbliżony) jeżeli 

posiadasz przybory do pisania za pomocą tuszu ( nie wymagam - mile widziane - 

czasami w sklepach z artykułami piśmienniczymi można kupić pojedyncze grubości 

jeden np. 0.5 drugi 1, 0,8 drugi 1,5 lub zbliżony) 

4. Gumkę techniczną miękką 

5. Teczkę biurową wiązaną białą gładką bez nadruków. 



 

 


