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Odwzoruj to co widzisz 

 

rzutowanie, 

Wymiarowanie, 

linie i łańcuchy 
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Rzutowanie rzut prostokątny 

•Definicja rzutu prostokątnego brzmi 

następująco: 

•Rzutem prostokątnym przedmiotu 

nazywamy  taki jego obraz 

narysowany na płaszczyźnie za 

przedmiotem, jaki widziałby 

obserwator znajdujący się przed 

przedmiotem i patrzący prostopadle 

do tej płaszczyzny 



3 

Rzutowanie rzut prostokątny 

•Wyobraźmy sobie bryłę 
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Rzutowanie rzut prostokątny 

•Spójrzmy na nią od naszej strony 

patrząc na  ekran 
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•Rzut prostokątny  
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Rzut 
Najłatwiej jest to zrozumieć, wyobrażając 

sobie dany przedmiot zamknięty w 

sześcianie. Patrząc z prawej strony 

zapisujemy widziany obraz na lewej 

ścianie.  

 

itd…… 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sze%C5%9Bcian_%28geometria%29 
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Rzut 

Najlepiej zasadę rzutowania oraz 

rozmieszczenia rzutów przedstawia 

animacja stworzona przez Pana Dra 

Inż. Janusza Eichlera z Wydziału 

Mechaniczno-Energetycznego 

Politechniki Wrocławskiej, abc 

 
http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~eichler/ukl-wsp/geom_ukl-wsp_01.html 

../grafika10/Rzutowanie prostokątne.htm
http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~eichler/ukl-wsp/geom_ukl-wsp_01.html
http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~eichler/ukl-wsp/geom_ukl-wsp_01.html
http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~eichler/ukl-wsp/geom_ukl-wsp_01.html
http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~eichler/ukl-wsp/geom_ukl-wsp_01.html
http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~eichler/ukl-wsp/geom_ukl-wsp_01.html
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Zasady rzutowania 

Przy rysowaniu rzutów przedmiotu należy 

stosować się do pewnych zasad, których 

nieznajomość powoduje, iż wykonany 

rysunek nie jest prawidłowy. Rysując 

przedmiot rysujemy go w takim położeniu, 

aby większość jego płaszczyzn była 

równoległa lub prostopadła do płaszczyzny 

rzutni.  
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Zasady rzutowania 

Drugą zasadą jest ograniczenie liczby 

rzutów do minimum, pozwalającego jednak 

w sposób jednoznaczny określić jego 

kształty. 
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Zasady rzutowania 

•Zazwyczaj aby spełnić ten warunek 

wystarczą trzy rzuty, sześć rzutów 

wykonuje się tylko, gdy przedmiot ma 

bardzo skomplikowaną budowę. 

Kolejną i ostatnią już zasadą jest 

odpowiednie ułożenie na kartce 

poszczególnych rzutów. Na samym 

środku rysujemy obrany przez nas rzut 

główny.  
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Zasady rzutowania 

•Pod rzutem głównym rysujemy rzut z 

góry, na lewo od rzutu głównego rzut z 

prawej strony. Rzut z tyłu zazwyczaj 

rysujemy z prawej strony rzutu "z 

lewej" . Jeżeli nie możemy rozmieścić 

rzutów w ten sposób, wtedy dany rzut 

oznaczamy dużą literą, którą to 

również wpisujemy nad strzałką 

wskazującą kierunek rzutowania.  
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Widok i przekrój zestawienie 
•Widok jest to rysunek przedstawiający 

zewnętrzną budowę przedmiotu, 

Wyobraźmy sobie wałek, w którym 

osadzone są dwa łożyska, 

podtrzymujące kolejny walek 

Przekroje służą do pokazania 

niewidocznych na widokach szczegółów 

budowy wewnętrznej.  
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Widok i przekrój przykłady 
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Widok i przekrój przykłady 
•Na podstawie powyższego 

rysunku nie możemy być pewni, 

co do wewnętrznej budowy 

elementu. Dlatego też 

dorysowujemy przekrój A-A. Sam 

kierunek tworzenia przekroju 

oznacza się na rysunku dwoma 

strzałkami, zaś miejsce 

przecięcia dwoma grubymi 

kreskami:  
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Widok i przekrój 
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Widok i przekrój 
• przekrój będzie wyglądał następująco: 
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Widok i przekrój 
• całość będzie wyglądała następująco: 
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Rodzaje 
•Rozróżniamy dwa rodzaje przekrojów: 

1.Przekrój prosty- gdy dany przekrój 

przecinamy jedną płaszczyzną,  

2.Przekrój złożony- - gdy przedmiot jest 

przecinany większą ilością płaszczyzn.  
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Przekroje  dzielimy na  

•Przekroje łamane- gdy przecinamy 

przedmiot kilkoma płaszczyznami, 

których ślady tworzą kąt rozwarty,  

•Przekroje stopniowe- gdy płaszczyzny 

przekroju są do siebie równoległe i 

tworzą coś w rodzaju schodów.  

 



20 

wybór 
•Wyboru rodzaju przekroju 

dokonujemy sami, ale należy mieć na 

uwadze, aby przekrój lub (przekroje) 

ukazywał wszystkie szczegóły budowy 

wewnętrznej przedmiotu. Podobnie jak 

w przypadku widoków, dążymy tutaj do 

minimalizacji ilości przekrojów przy 

takim pokazaniu przedmiotu, aby jego 

budowa była jednoznacznie określona.  
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Wymiarowanie uzupełnienie 

•Przedmioty na rysunku wymiaruje się za 

pomocą linii wymiarowych. Są to cienkie 

linie ciągłe zakończone grotem, nad 

którymi   (lub w przerwie między linią) 

umieszcza się liczby wymiarowe. 

Wymiarowanie  pamiętamy W 9 slajd 19 
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Wymiarowanie 

•Zazwyczaj 

większość linii 

wymiarowych stawia 

się poza zarysem 

rysunku, co ma na 

celu zwiększenie 

przejrzystości 

rysunku:  a 

 

J:/a_blog.xlsx
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Wymiarowanie 

•Podstawą jednostką, w której się 

wymiaruje jest milimetr, jeżeli więc 

wymiary podajemy w milimetrach, to 

skrót mm pomijamy. W przeciwnym 

wypadku jednostkę miary (np.: metr) 

umieszczamy po liczbie wymiarowej 

•Zastanawiacie się, czy ten wymiar to 

na pewno 142?. 
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Wymiarowanie 
•Zastanawiacie się, czy ten wymiar to 

na pewno 142?. 

•Proszę zbudować w arkuszu prostokąt 

300*300 

•W prawym górnym rogu wyciąć trójkąt 

100*100 i policzyć w arkuszu długość 

przeciwprostokątnej trójkąta 

•C=(a2+b2)^0,5 wynik= 141,42 
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Wymiarowanie 
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Wymiarowanie 

•Przy wymiarowaniu średnic przed 

liczbą wymiarową stawiamy symbol 

średnicy f , przed liczbą wymiarową 

opisującą promień wpisujemy literę 

R: 

 



27 

Wymiarowanie 
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Liczby wymiarowe 

Istnieją dwie metody 

umieszczania liczb 

wymiarowych na rysunkach: 
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Metody 
1. Metoda 1- liczby umieszcza się w ten 

sposób, aby można je było odczytać z 

dołu lub z prawej strony rysunku. 

Metoda ta jest zalecana.  

2. Metoda 2- liczby wymiarowe 

umieszcza się tak, aby można je było 

odczytać tylko z dołu (metoda ta jest 

mało popularna).  
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Wymiarowanie 

Linie wymiarowe rysuje się linią 

ciągłą cienką równolegle do 

wymiarowanego odcinka w 

odległości co najmniej 10 mm, 

zakończone są grotami 

dotykającymi ostrzem krawędzi 

przedmiotu, pomocniczych linii 

wymiarowych lub osi symetrii. 

Linie wymiarowe nie mogą się 

przecinać. 
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Wymiarowanie 

Pomocnicze linie wymiarowe są to linie 

ciągłe cienkie, będące przedłużeniami 

linii rysunku. Rysuje się je prostopadle 

do mierzonego odcinka. 

Pomocnicze linie wymiarowe mogą się 

przecinać.  
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Wymiarowanie przykład 
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Strzałki wymiarowe 

                                   

Prawidłowy kształt grotów 

przedstawia rysunek (1). 

Długość grota powinna 

wynosić 6-8 grubości linii 

zarysu przedmiotu, lecz nie 

mniej niż 2,5 mm. Groty 

powinny być zaczernione. 

Na szkicach odręcznych 

dopuszcza się stosowanie 

grotów niezaczernionych 

(rys. 2). Długość grotów 

powinna być jednakowa dla 

wszystkich wymiarów na 

rysunku. 
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Strzałki wymiarowe 

                                   

Zasadniczo ostrza grotów 

powinny dotykać od wewnątrz 

linii, między którymi wymiar 

podajemy (rys 3). Przy 

podawaniu małych wymiarów 

groty można umieszczać na 

zewnątrz tych linii, na 

przedłużeniach linii 

wymiarowej (rys 4). 

Dopuszcza się zastępowanie 

grotów cienkimi kreskami o 

długości co najmniej 3,5 mm, 

nachylonymi pod kątem 45o do 

linii wymiarowej (rys 5).  
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Liczby wymiarowe 

Liczby wymiarowe 

pisze się nad liniami 

wymiarowymi w 

odległości 0,5 - 1,5 

mm od nich, mniej 

więcej na środku 

(rys.1) Jeżeli linia 

wymiarowa jest 

krótka, to liczbę 

wymiarową można 

napisać nad jej 

przedłużeniem (rys. 2) 
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Należy unikać 

umieszczania liczb 

wymiarowych na 

liniach zarysu 

przedmiotu, osiach i 

liniach kreskowania 

przekrojów.Wymiary 

powinny być tak 

rozmieszczone, żeby 

jak najwięcej z nich 

można było odczytać 

patrząc na rysunek od 

dołu lub od prawej 
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Na wszystkich 

rysunkach 

wykonanych na 

jednym arkuszu 

liczby wymiarowe 

powinny mieć 

jednakową 

wysokość, 

niezależnie od 

wielkości rzutów i 

wartości wymiarów. 
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Znaki wymiarowe uzupełnienie 

Do wymiarowania wielkości średnic i 

promieni krzywizn stosujemy specjalne 

znaki wymiarowe. Średnice wymiarujemy 

poprzedzając liczbę wymiarową znakiem  

(fi). 

Promienie łuków wymiarujemy 

poprzedzając liczbę wymiarową znakiem R. 

Linię wymiarową prowadzi się od środka 

łuku i zakańcza się grotem tylko od strony 

łuku. Grubość płaskich przedmiotów o 

nieskomplikowanych kształtach 

zaznaczamy poprzedzając liczbę 

wymiarową znakiem x. 
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Znaki wymiarowe przykład 



40 

Pamiętajcie o czytającym 

Przystępując do wymiarowania rysunku 

technicznego należy wczuć się w rolę 

osoby, która na jego podstawie będzie 

wykonywać dany przedmiot. Trzeba 

zadbać o to, aby nie zabrakło żadnego z 

potrzebnych wymiarów i aby można je 

było jak najłatwiej odmierzyć na 

materiale podczas obróbki. Ułatwi to w 

znacznym stopniu przestrzeganie 

podstawowych zasad wymiarowania. 
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Da capo alfine 

Podstawowe zasady wymiarowania 

w rysunku technicznym dotyczą: 

o-stawiania wszystkich wymiarów 

koniecznych 

o-niepowtarzania wymiarów 

o-niezamykania łańcuchów 

wymiarowych 

o-pomijania wymiarów oczywistych 
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Zasada wymiarów 

koniecznych Zawsze podajemy wymiary 

gabarytowe (zewnętrzne). 

Wymiary mniejsze rysujemy 

bliżej rzutu przedmiotu. 

Zawsze podajemy tylko tyle i 

takich wymiarów które są 

niezbędne do 

jednoznacznego określenia 

wymiarowego 

przedmiotu.Każdy wymiar na 

rysunku powinien dawać się 

odmierzyć na przedmiocie w 

czasie wykonywania 

czynności obróbkowych. 



43 

Zasada niepowtarzania wymiarów 
Wymiarów nie należy 

nigdy powtarzać ani na 

tym samym rzucie, ani na 

różnych rzutach tego 

samego przedmiotu. 

Każdy wymiar powinien 

być podany na rysunku 

tylko raz i to w miejscu, w 

którym jest on najbardziej 

zrozumiały, łatwy do 

odszukania i potrzebny ze 

względu na przebieg 

obróbki. 
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Zasada niezamykania łańcuchów 

wymiarowych 

Łańcuchy wymiarowe stanowią 

szereg kolejnych wymiarów 

równoległych (tzw. łańcuchy 

wymiarowe proste - rys. 1) lub 

dowolnie skierowanych (tzw. 

łańcuchy wymiarowe złożone - rys. 

2)W obu rodzajach łańcuchów nie 

należy wpisywać wszystkich 

wymiarów, gdyż łańcuch zamknięty 

zawiera wymiary zbędne wynikające 

z innych wymiarów. Łańcuchy 

wymiarowe powinny więc pozostać 

otwarte, przy czym pomija się 

wymiar najmniej ważny. 
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Zasada pomijania wymiarów 

oczywistych 

Pomijanie wymiarów 

oczywistych dotyczy 

przede wszystkim 

wymiarów kątowych, 

wynoszących 0o lub 

90o, tj. odnoszących 

się do linii wzajemnie 

równoległych lub 

prostopadłych. 
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Przykłady wymiarowania  

Poniżej podam dwa przykłady wymiarowania tego samego 

przedmiotu 
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Przykłady wymiarowania  

błędne 
•linie wymiarowe przecinają 

się, a jest to niedozwolone, 

•nie wszędzie są wpisane 

liczby wymiarowe, 

•na jednej z linii 

wymiarowych brakuje grotu 

strzałki, 

•liczba wymiarowa (60) jest 

rozdzielona linią 

wymiarową, 

•na rzucie poziomym (z 

góry) powtórzone zostały 

wymiary, które są już 

zaznaczone na rzucie 

pionowym (głównym). 
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Przykłady wymiarowania 

poprawne 
•przy pomocy linii pomocniczych 

większość linii wymiarowych 

umieszczono na zewnątrz 

przedmiotu, co zwiększa 

przejrzystość rysunku, 

•wymiary krótsze podane są 

bliżej krawędzi przedmiotu niż 

wymiary dłuższe, dzięki czemu 

unikamy przecinania się linii 

wymiarowych, 

•większość wymiarów 

zgrupowana jest na rzucie 

głównym, 

•żaden wymiar nie został 

powtórzony, 

•liczby wymiarowe określają 

wymiary w mm, ale nazwa 

jednostki na rysunku jest 


