
 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy Miernictwa 

Nazwa w języku angielskim:  Fundamentals of Metrology 

Język wykładowy:    polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferow any:   Informatyka 

Jednostka realizuj ąca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowi ązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugi ego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Marek Siłuszyk 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 Ma podstawową wiedzę w zakresie statystyki matematycznej K_W01 

W_02 Ma wiedzę w zakresie fizyki eksperymentalnej, przeprowadzanie doświadczeń 
oraz ich interpretacja 

K_W02 

W_03 Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów i zjawisk 
fizycznych , potrafi wyciągać wnioski  

K_W02 

W_04 Ma wiedzę w zakresie weryfikacja i wykorzystywanie modeli do opisu świata 
rzeczywistego 

K_W02 

W_05 Zna podstawowe metody zbierania informacji  K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi pozyskiwać informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać 
wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie 

K_U01 

U_02 Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych 

K_U06 

U_03 
Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i 
przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych 

K_K01 

K_02 
Zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, 
studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych 
i społecznych 

K_K01 

Forma i typy zaj ęć: studia stacjonarne:  wykłady (21 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.) 

Wymagania wst ępne i dodatkowe: 
1. Matematyka dyskretna 
2. Fizyka dla Informatyków 
3. Podstawy elektroniki 
4. Podstawy techniki cyfrowej 

Treści modułu kształcenia: 



1. System jednostek SI. jednostki pochodne, krotność jednostek, wzorce jednostek elektrycznych i czasu, 
organizacja działania GUM 

2. Elementy teorii bł ędów . źródła i rodzaje błędów, statystyczna metoda szacowania błędów/niepewności , rozkład 
błędów Gaussa, szacowanie błędów/ niepewności metodą różniczki zupełnej, 

3. Podstawowe mierniki analogowe . zakres pomiarowy, rozdzielczość i klasa przyrządu, mierniki 
elektromechaniczne, inne typy mierników analogowych 

4. Mostki i układy kompensacyjne  mostek stało i zmiennoprądowy, układy kompensacyjne i komparacyjne  

5. Pomiary cyfrowe  przetwarzanie analogowo-cyfrowe, przetwarzanie cyfrowo-analogowe, woltomierz cyfrowy i 
multimetr 

6. Mierniki cz ęstotliwo ści  i generatory funkcyjne. mierniki częstotliwości, pomiary czasu, generatory funkcyjne 

7. Oscyloskopy  działanie oscyloskopu analogowego, oscyloskop cyfrowy, analiza matematyczna 
zarejestrowanych przebiegów 

8.   Czujniki klasyczne : pomiary wielkości nieelektrycznych, tensometry, czujniki akustyczne i temperaturowe  

9.   Detektory . fale akustyczne i elektromagnetyczne, detektory ultradźwiękowe, detektory optyczne 

10. Komputerowe systemy pomiarowe . czujniki inteligentne, rejestratory, interfejsy 

11. Komputerowe systemy pomiarowe c.d. karty komputerowe i programy pomiarowe 

Literatura podstawowa:  
1. J. Taylor,  Wstęp do analizy błędu pomiarowego,  PWN,  Warszawa 2011. 
2. J. Dusza, Podstawy miernictwa, Wyd. PW , Warszawa, 2007 

Literatura dodatkowa: 
1. A. Marcyniuk,  Podstawy miernictwa elektrycznego,  Wyd. Pol. Śl., Gliwice, 2002. 
2. W. Nawrocki,  Komputerowe systemy pomiarowe,   WKŁ, Warszawa 2007. 
3. S. Tumański,   Technika pomiarowa,   WNT, Warszawa 2007. 
4. J. Parchański, Miernictwo Elektryczne i Elektroniczne, WSiP, Warszawa, 1995   

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:  

Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych, ćwiczenia laboratoryjne w pracowni miernictwa, wykonywanie 
doświadczeń w formie wirtualnej oraz praktycznych. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań 
laboratoryjnych 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osi ąganych przez studenta:  

Efekt  W_02  będzie sprawdzany na egzaminie pisemnym. Na egzaminie pisemnym zadania będą dotyczyły 
wybranych problemów miernictwa, przykładowe zadania: 

• określanie niepewności pomiarów danych stablicowanych,  

• budowa mierników, oscyloskopu 

• zastosowanie mostków i układów kompensacyjnych 

• symulacja doświadczeń,  

• pomiar wielkości nieelektrycznych,  

Efekt U_01 i U_06  będzie systematycznie sprawdzany na zajęciach. Zadania na następne laboratorium muszą być 
dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie podanej literatury, musi się do nich 
samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować. Materiały do zajęć - instrukcje laboratoryjne  będą 
zamieszczanie na stronach internetowych. 

Efekt K_01  będzie weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych,  a 
także będą sprawdzane na egzaminie. 

Forma i warunki zaliczenia:  

Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie zajęć laboratoryjnych i 
jednego kolokwium pisemnego przeprowadzonego na ostatnim wykładzie. Na zaliczenie laboratorium składają się 
oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego 
zadania indywidualnego według schematu: 



Regularne zajęcia – 39 pkt.,  

Obrona zadania indywidualnego – 21 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 20 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 10 pkt. 
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 60 pkt. 

Za pisemne kolokwium można na nim uzyskać do 40 pkt. Zaliczenie kolokwium jest możliwe po uzyskaniu co 
najmniej 20 pkt. Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. Db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. Db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywno ść Obci ążenie studenta 

Udział w wykładach 21 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 

25 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 30 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 25 godz. 

Sumaryczne obci ążenie prac ą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywno ść Obci ążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 

35 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 25 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 35 godz. 

Sumaryczne obci ążenie prac ą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
 


