
Proszę przeczytać  dokument: Wymiarowanie rysunków 

technicznych Informacje znajdują się w tym pliku.

Proszę wykonać w zeszycie ćwiczenie 1, 2 (zadania znajdują w tym 

dokumencie).

Temat:  Wymiarowanie rysunków technicznych 

Technika klasa 6



Aby rysunek był bardziej czytelny, te same wymiary podaje się tylko raz.

Wymiar średnicy poprzedza się literą ø (fi), 

Wymiar promienia – symbolami R lub r.

Na arkuszach A4 liczby wymiarowe powinny mieć rozmiar co najmniej 

3,5mm.

Linie wymiarowe na rysunku technicznym nie mogą się przecinać.

Wymiar gabarytowy podajemy tylko raz jako ostatni „na zewnątrz”.

Aby można było skonstruować przedmiot według rysunku technicznego, 

trzeba zamieścić na nim informacje o wymiarach, czyli należy go 

zwymiarować. 

W tym celu stosuje się: linie, znaki i liczby wymiarowe.

Liczby wymiarowe należy rysować w odległości nie mniejszej niż 10 mm od 

krawędzi przedmiotu, odległość pomiędzy liniami równoległymi liniami 

wymiarowymi powinna wynosić co najmniej 7 mm. Z obu stron linii 

umieszcza się znaki ograniczenia – czarne groty, kropki lub ukośne kreski.

Liczby wymiarowe zapisuje się około 1mm nad linią wymiarową, w połowie 

jej długości.

Wszystkie rozmiary podaje się w milimetrach, jednak na rysunku nie stosuje 

się oznaczenia jednostki. Nie określa się również rozmiarów oczywistych 

oraz takich, które można obliczyć z pozostałych wymiarów.

Wymiarowanie rysunków technicznych





1. Rysunek techniczny wykonujemy ołówkiem.

2. Zarys konturów przedmiotów rysujemy grubą linią.

3. Linię wymiarową rysujemy cienką linią

4. Pomocnicza linia ciągła jest cienka.

5. Linia wymiarowa zakończona jest grotem strzałki.

6. Linia wymiarowa oddalona jest od zarysu przedmiotu 

minimum 10 milimetrów. 



7. Odległość pomiędzy kolejnymi liniami wymiarowymi wynosi 7 mm

8. Pomocnicza linia wymiarowa „przedłużona” 

jest o 2 mm poza linii wymiarową.

9. Liczby wymiarowe zapisuje się około 1mm nad linią wymiarową, w połowie jej 

długości. 

10. Wszystkie rozmiary podaje się w milimetrach, jednak na rysunku nie stosuje się 

oznaczenia jednostki. 



11. Nie określa się również rozmiarów oczywistych oraz takich, które 

można obliczyć z pozostałych wymiarów.  Unikamy zamykania tzw. 

łańcuchów wymiarowych.

12. Wymiar średnicy poprzedza się literą ø (fi), 

Wymiar promienia – symbolami R lub r.

13. Jeśli okrąg jest duży wymiar średnicy zapisujemy w środku, jeżeli jest 

mały na zewnątrz.



Ćwiczenie 1

Przerysuj rysunek do zeszytu. Zastąp ? Odpowiednimi wymiarami. Zwróć uwagę na 

grubość linii i na to, że linie wymiarowe powinny znajdować się w odległości co 

najmniej 10 mm od krawędzi przedmiotu. Pomiędzy kolejnymi liniami wymiarowymi

Należy zachować odległość co najmniej 7mm.



Ćwiczenie 2

Zmierz boki figur oraz średnice okręgów 

i napisz w zeszycie, jakie liczby trzeba 

wpisać we wskazanych miejscach.
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