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Za Wikipedią: https://pl.wikipedia.org/wiki/Metrologia

Metrologia – nauka dotycząca sposobów dokonywania pomiarów 

oraz zasad interpretacji uzyskanych wyników.

Można wyróżnić następujące rodzaje metrologii:

ogólną

stosowaną

teoretyczną

normatywną (dotyczącą uregulowań prawnych)

Podstawą metrologii są jednostki miar. Jednostki grupowane są w układy. 

Obecnie najpowszechniej używanym standardem jest układ SI.

Część metrologii dotycząca praktycznego uzyskiwania wyników pomiarów to miernictwo. 

Dlatego w zakres metrologii wchodzi również kwestia narzędzi służących do pomiaru, 

czyli narzędzi pomiarowych.

Interpretacja uzyskanych wyników, głównie pod względem ich dokładności i poprawności, 

oparta jest o rachunek niepewności (a dawniej przed 1995 o rachunek błędów).
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Przyjmując za podstawę klasyfikacji naturę fizyczną wielkości mierzonej

lub naturę fizyczną nośnika sygnału pomiarowego, 

metrologię można podzielić na: 

elektryczną, 

mechaniczną, 

radiacyjną, 

optyczną 

i akustyczną.

Wraz z rozwojem mikroelektroniki, informatyki i techniki mikroprocesorowej 

nastąpił znaczny postęp w realizacji wielu nowych metod pomiarowych i technik 

mierzenia.

Wśród czynników decydujących o skali przemian w metrologii do podstawowych należy 

bez wątpienia intensywny rozwój: przemysłu aparatury pomiarowej, metod i aparatury do 

pomiarów wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi oraz coraz większa 

powszechność systemów pomiarowych, opartych na układach elektrycznych 

(elektronicznych).

Z tych właśnie względów współczesną metrologię daje się sprowadzić do metrologii 

elektrycznej.

Patrz np..:  Stowarzyszenie Elektryków Polskich - http://www.sep.szczecin.pl

Centrum Metrologii im. Z.Rauszera - http://centrum-metrologii.pl

http://www.sep.szczecin.pl/
http://centrum-metrologii.pl/
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Metrologia (metron – miara, logos – słowo, nauka) - dział nauki zajmujący się 

teoretycznymi podstawami pomiarów i ilościową oceną zjawisk fizycznych. 

W wymiarze technicznym metrologia opisuje metody i urządzenia pomiarowe 

w zakresie ich właściwego przygotowania, wykonywania pomiarów i zasadami interpretacji 

uzyskanych wyników.

Metrologia prawna - dział metrologii odnoszący się do działań, które wynikają z wymagań 

ustawowych i dotyczą pomiarów, jednostek miar, przyrządów pomiarowych i metod 

pomiarowych, przeprowadzanych przez kompetentne organy. Zasadniczym zadaniem 

metrologii prawnej jest zapewnienie jednolitości pomiarów.

Działalność państwowej służby metrologii prawnej lub innych organów do tego 

upoważnionych, polega na stwierdzeniu i zaświadczeniu, że narzędzie pomiarowe 

całkowicie spełnia wymagania przepisów legalizacyjnych; obejmuje sprawdzenie i 

ocechowanie narzędzia pomiarowego lub wydanie świadectwa legalizacyjnego. 

W Polsce legalizacje narzędzi pomiarowych przeprowadza Główny Urząd Miar (GUM) 

lub podległe mu placówki, a także instytucje upoważnione przez GUM.

T.M.Molenda, Metrologia. W1



5

Obecnie całokształt spraw związanych z metrologią i wymaganiami dotyczącymi 

przyrządów pomiarowych reguluje obowiązująca od 1 stycznia 2003 r. ustawa z dnia 11 

maja 2001 Prawo o Miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001 r., poz. 636), która stanowi, 

że przyrządy pomiarowe podlegają kontroli metrologicznej GUM w formie: 

zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej (dawne uwierzytelnienie).
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Patrz: Wykaz aktów prawnych
http://bip.gum.gov.pl/bip/prawo/wykaz-aktow-prawnych/8,Wykaz-aktow-prawnych.html

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010630636/U/D20010636Lj.pdf

http://bip.gum.gov.pl/bip/prawo/wykaz-aktow-prawnych/8,Wykaz-aktow-prawnych.html
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010630636/U/D20010636Lj.pdf


Pomiar – zbiór operacji mających na celu wyznaczenie wartości wielkości.

(Dawniej: doświadczalne porównanie wielkości mierzonej z wzorcem tej
wielkości przyjętym za jednostkę miary. Ustala się wartość liczbową mówiącą ile
razy wielkość mierzona jest większa lub mniejsza od wzorca.)

Niepewność pomiaru  - parametr związanym z wynikiem pomiaru, 
charakteryzujący rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać 
wielkości mierzonej.
Niepewność u (ang. uncertainty) posiada wymiar, taki sam jak wielkość mierzona.

Słowo "niepewność" oznacza wątpliwość i stąd w szerokim znaczeniu 
"niepewność pomiaru" oznacza wątpliwość co do wartości wyniku pomiaru. 
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Podstawowe pojęcia

Patrz np.: http://dydaktyka.fizyka.szc.pl/plik/Def-Wzory_Niep_Pomiaru.pdf

http://dydaktyka.fizyka.szc.pl/plik/Def-Wzory_Niep_Pomiaru.pdf


Wielkość fizyczna – właściwość fizyczna ciała lub zjawiska, 
którą można wyznaczyć jakościowo i ilościowo, czyli można 
porównać jakościowo i ilościowo z taką samą właściwością 
innych ciał lub zjawisk (można zmierzyć).

A =  {A } [A ]

Wartość wielkości fizycznej – iloczyn liczby, zwanej liczbową 
wartością wielkości A i oznaczanej przez {A}, określającej ile 

jednostek miary zawiera wielkość A,  oraz  jednostki miary 

wielkości A oznaczaej przez [A]:

np. s = 5 m oznacza, że {s} = 5,  [s] = m

między {A} i [A] nie stawiamy symbolu iloczynu – kropki, stosujemy odstęp – półpauzę
(odstęp na jedną spację) za wyjątkiem oznaczeń miar kąta płaskiego: stopnia – °, 
minuty – ’ i sekundy – 

T.M.Molenda, Metrologia. W1
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Jednostka miary – dokładnie określona wartość danej  
wielkości fizycznej, kktórej liczbową wartość przyjęto umownie 
równą jedności np. 1 m ( jeden metr), 1 s (jedna sekunda). 
Służy do porównywania ze saobą innych wartości tej samej 
wielkości fizycznej. 

Jednostki miar pochodzące od nazwisk uczonych zapisuje się 
w transkrypcji fonetycznejmałą literą i podlegają one regułom 
deklinacji, np. sześć woltów, pięć amperów, dwa dżule itp. 

Symbol (oznaczenie) jednostki miary – znak umowny 
oznaczajacy jednostkę miary, np. m – symbol metra, 
N – symbol niutona. 
Symbole jednostek miar pochodzące od nazwisk uczonych 
zapisuje się dużą literą (dotyczy pierwszej litery nazwiska), 
np. C – kulomb, Hz – herc ale  – om od Ohma. 
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Oznaczenia jednostek drukuje się taką czcionką, jak cały tekst, natomiast 

oznaczenia wielkości fizycznych i wszelkich ich wskaźników, powinny być 

drukowane czcionką szeryfową.

Wartości liczbowe wielkości fizycznych piszemy czcionką prostą, np. 5 m, 

1200 W itd. 

Symbole jednostek miar piszemy drukiem prostym i literami małymi za 

wyjątkiem gdy pochodzą od nazwisk, np. A (amper). 

 Samą nazwę jednostki zapisujemy zawsze małą literą, np. niuton (N), 

metr (m). 

 Symbol jednostki nie jest skrótem, lecz wielkością matematyczną.  

Operacjami matematycznymi nie można działać na nazwy jednostek. 

Można zapisać np. metr na sekundę, ale nie metr/sekunda.

Nie należy pisać 1 metr lecz 1 m, nie 5 kilogramów lecz 5 kg.
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Podział wielkości fizycznych

Skalarna wielkość fizyczna – …., np.  t, m, s,

Symbole wielkości fizycznych skalarnych piszemy kursywą.

Wektorowa wielkość fizyczna – …., np.  v,   F   lub

Symbole wielkości fizycznych wektorowych piszemy: 

– zwykłymi literami z jedną strzałką nad literą (w niektórych 
podręcznikach jest zapis kursywą); 

– lub literami pochyłymi pogrubionymi (bez strzałki).

F


,v
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Wielkości fizyczne, 
ich zapis, oznaczenia

W =  {W} [W]

F = 5 N   (F_=_5_N)

v, F - czcionka pochyła; 5, N - czcionka prosta

i nie:  p,  sin,  cos

,
s

m
3vnp. 

a nie:   F =  5 [N],   F = 5N,   F=5N,

F = 5 N, F = 5 = 5 N   
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Przerysowania, 
brak zachowania proporcjonalności w skali wielkości

Rząd wielkośći:  Rozmiar atomu:  1010 m (0,1 nm); 

Rozmiar jądra atomu:  1015 m (1 fm). 

Czyli rozmiar jądra atomowego jest 100 000 razy mniejszy niż atomu. 

W tej skali to rozmiar łebka szpilki (1 mm) do średnicy bieżni stadionie (100 m). 



Nieprawidłowości
Prawo Ohma: opornik, żaróweczka

Energia cieplna,  Q

Podczas tarcia wydziela się ciepło

,
I

U
R

I
 ~ R     U~R
1

 , I~U  ,

Błąd pomiaru

Podczas tarcia o siebie dwóch ciał temperatury tych ciał 
wzrastają, co świadczy o wzroście ich energii wewnętrznej

Niepewność  pomiaru

Energia wewnętrzna,                   Q
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Zapis praw fizyki
powinien uwzględniać relację 

przyczynowo-skutkową 

podobnie jak dla funkcji 

y = f (x)

Zmienna 
niezależna  x – po prawej stronie, 
zależna       y – po lewej stronie

Prawo Ohma:   I ~  U
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WZORY FIZYCZNE

Równanie definicyjne
Szybkość średnia, v – skalarna wielkość fizyczna 
informująca o przebytej drodze w jednostce czasu, 
równa stosunkowi przebytej drogi do czasu, w którym została przebyta: 

Jednostka szybkości, prędkości – metr na sekundę, m/s
prędkość z jaką poruszający się punkt przebywa drogę długości 1 m
w czasie 1 s.

s

m

][

][
][ 

t

s
v

.lub
t

s




 v

t

s
v
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