
ISSN 1231-1219

DZIENNIK URZEDOWY
MIAR I PROBIERNICTWA

Warszawa, dnia 25 lutego 1994 r. Nr 2

TRESC:
Poz.

ZARZADZENIE

4- Nr 4 Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 17 stycznia 1994 T. W sprawie
ustalenia nazw, defmicji i oznaczen legalnychjednostek miar. . . . . . . . . . . . . 25

4

ZARZADZENIE NR 4
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 17 stycznia 1994 r.

w sprawie ustalenia nazw, defInicji i oznaczen legalnych jednostek miar

Na podstawie art.4 ust.2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz.248)
oraz rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993r.-w sprawie dopuszczenia do
stosowaniajednostek miar nie nalezacych do Miedzynarodowego Ukladu Jednostek Miar (SI)
(Dz. U. Nr 133, poz. 639) zarzadza sie co nastepuje:

§ 1. Ustala sie:

1) nazwy, definicje i oznaczenia jednostek miar Miedzynarodowego Ukladu Jednostek
Miar (SI), zwanych dalejjednostkami SI -wymienionew zalacznikunr 1,

2) nazwy i oznaczenia przedrostków sluzacych do tworzenia dziesietnychwielokrotnosci i
podwielokrotnosci jednostek SI oraz zasady stosowania tych jednostek -wymienione w
zalaczniku nr 2,

3) nazwy, definicje i oznaczeniajednostek nie nalezacych do ukladu SI, dopuszczonych do
stosowaniaw drodze rozporzadzenia Rady Ministrów-wymienionew zalaczniku nr 3,

4) zasady ogólne tworzenia oznaczen i nazw jednostek miar -wymienione w zalaczniku
nr 4.
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§ 2.

§ 3.

Zarzadzenie nie dotyczy jednostek miar skal umownych oraz jednostek rozliczeniowych.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Prezes
Glównego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 4
Prezesa Glównego Urzedu Miar
z dnia 17 stycznia 1994 r. (poz. 4)

Nazwy, definicje i oznaczenia jednostek SI

Jednostkami SI sa nastepujace jednostki miar:

1) jednostki podstawowe SI -wymienione w Tablicy 1,

2) jednostki uzupelniajace SI -wymienione w Tablicy 2,

3) jednostki pochodne SI, wyrazone za pomoca iloczynów lub ilorazów jednostek SI
podstawowych i uzupelniajacych,wsród których mozna wyróznic:

a) jednostki pochodne SI o nazwach specjalnychnadanych przez Generalna
Konferencje Miar -wymienione w Tablicy 3,

b) jednostki pochodne SI wybranych wielkosci,których nazwy wyrazone sa za
pomocajednostek SI podstawowych, uzupelniajacych oraz pochodnych o nazwach
specjalnych -wymienione w Tablicy 4.

Tablica 1.

Jednostki podstawowe SI

Nr Jednostka miary

poz.
Wielkosc ozna- Definicje i relacje definiujace Uwagi

nazwa
czeme

l 2 3 4 5 6

1. Dlugosc, metr m Metr jest to dlugosc drogi przebytej w prózni przez
odleglosc swiatlo w czasie 1/299 792 458 sekundy

2. Masa kilogram kg' Kilogram jest to jednostka masy, która jest równa masie
miedzynarodowego prototypu kilograma przechowywane-
go w Miedzynarodowym Biurze Miar w Sevres

3. Czas sekunda s Sekundajest to czas równy 9192631 770 okresom pro-
mieniowania odpowiadajacegoprzejsciu miedzy d\Wma
nadsubtelnymi poziomami stanu podsta\Wwegoatomu
cezu 133
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Tablica 2.

Jednostki uzupelniajace SI

Jednostka miary
Definicje i relacje definiujace

nazwa
3

oznaczeme
4

2. Kat brylo-wy steradian sr

5

Radian jest to kat plaski zawarty miedzy dwoma
promieniami kola, -wycinajacymiz jego okregu luk
o dlugosci równej promieniowi tego kola

l rad = l m : (l m) = l

Steradian jest to kat brylo-wy o wierzcholku .w
srodku kuli, "")'cinajacy z jej powierzchni czesc
równa powierzchni kwadratu o boku równym
promieniowi tej kuli

l sr= l m2: (l m2)= l

radian rad

Nr Jednostka miary

poz.
Wielkosc ozna- Definicje i relacje definiujace Uwagi

nazwa
czenie

1 2 3 4 5 6

4. Prad amper A AmPer jest to prad elektryczny nie zmieniajacy sie, który l) Stosowana jest rów-
elektrycznyl) -wystepujacw dwóch równoleglych prostolinio-wych,nie- niez nazwa: natezenie

skonczenie dlugich przewodach o przekroju kolovvym pradu elektrycznego.
znikomo malym, umieszczonych w prózni w odleglosci
1 metra od siebie -wywolalbymiedzy tymi przewodami
sile 2.10-7 niutona na kazdy metr dlugosci

5. Temperatura kelwini) K Kelwinjest to 1/273,16 temperatury termodynamicznej l) Stosuje sie do -wyra-
termodyna- punktu potrójnego wody zania: temperatury

mlczna termodynamicznej
i róznicy temperatur.

6. Licznosc mof) mol Mol jest to licznosc materii ukladu zawierajacego liczbe l)Stosowana jest rów-
materiii) ctek równa liczbie atomów w masie 0,012 kilograma niez nazwa: ilosc

wegla 12 materii.
2)Przy stosowaniu
mola nalezy okreslic
rodzaj ctek. Moga
nimi byc: atomy, dro-
biny (ceczki), jo-
ny, elektrony, inne
ctki albo okreslone
zespoly takich
ctek.

7. Swiatlosc kandela cd Kandela jest to swiatlosc zródla emijacego w okreslo-
nym kierunku promieniowanie monochromatyczne o cze-
stotliwosci 540, 1012herców i o natezeniu promieniowa-
nia w tym kierunku równym 1/683wata na steradian

Nr
poz.

I Wielkosc

-

I
2

Kat plaski



poz. 4 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 2/94 28

Tablica 3.

.Jednostkipochodne Slo nazwach specjalnych nadanych przez GeneralnaKonferencje Miar

Wyrazenie jednos-
Nr Wielkosc Jednostka miary Definicje i relacje definiujace tek pochodnych za U\Vclgi

poz. pomocajednostek

ozna- podstawowych
nazwa

czenie ' i uzupelniajacych
1 2 3 4 5 6 7

1. Czestotliwosc herc Hz Herc jest to czestotliwosc zjawi- 1 S-l

ska okresowego, którego okres
.est równy 1 sekundzie

l Hz = l : (1 s)

2. Sila niuton N Niuton jest to sila, która w kie- l m'kg's-1.
runku swego dzialania nadaje
masie l kilograma przyspiesze-
nie 1 metra na kwadrat sekundy
l N= l kg '(l mis 1.)

3. Cisnienie paskalI) Pa Paskal jest to cisnienie "'Ystepu- l m-l. kg' S-1. 1)Stosuje sie odpowied-
jace na powierzchni plaskiej nio do "'Yrazania: na-

l metra kwadratowego, na która prezenia mechaniczne-
dziala prostopadle sila 1 niutona go, cisnienia akustycz-

1Pa=lN:(1m1.) nego itp.

4. Energia, dzulI) J Dzul jest to energia rowna pracy 1 m 2, kg' S-1. 1)Stosuje sie rówmez do
praca "'Ykonanej na drodze o dlugosci "'Yrazania: energiicie-

l metra przez sile 1 mutona, plnej, energii elektrycz-
w kierunku jej dzialania nej, energii promienio-

1J=1N'1m wania, energii wewne-
trznej, entalpii itp.

5. Mocl) waf) W Wat jest to moc, przy której pra- 1 m1..kg' s l) Stosowanajest rów-
ca 1 dzula jest "'Ykonana w cza- niez nazwa: strumien
sie 1 sekundy energii.

lW=lJ:ls 2)Stosuje sie równiez do
"'Yrazania:mOLycie-
plnej, mocy elektrycz-
nej, mocy promienio-
wania itp.

6. Ladunek kulomb C Kulomb jest to ladunek elektry- 1 s'A
elektryczny CznYprzeplywajacy w czasie

1 sekundy przez powierzchnie,
gdy prad elektryczny przez te
powierzchnie wynosi l amper

lC=1A.1s

7 Napiecie wolt V Wolt jest to napiecie elektryczne 1m1..kg .s . A-l
elektryczne, "'Ystepujace miedzy dwiema po-
sila elektro- wierzchniami ekwipotencjalny-
motoryczna, mi jednorodnego przewodu pro-

potencjal stoliniowego, z nie zmieniaja-
elektryczny cym sie pradem 1 ampera, gdy

moc "'Ydzielana przez przewód
miedzy tymi powierzchniami
.est równa 1 watowi

l V = 1 W : (1 A)
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Wyrazenie jednos-
Nr Wielkosc Jednostka miary Definicje i relacje definiujace tek pochodnych za Uwagi

poz. pomocajednostek

ozna- podstawov.ych
nazwa

czenie i uzupelniajacych
1 2 3 4 5 6 7

8. Pojemnosc farad F Farad jest to pojemnosc elektry- l m -2.kg -1. S4. A 2
elektryczna czna kondensatora, w którym

miedzy elektrodami v.ystepuje
napiecie elektryczne 1 wolta,
gdy znajduja sie na nich rózno-
imienne ladunki elektryczne o
wartosci 1kulomba kazdy

1 F = 1 C : (1 V)
9. Opór ornI) Q Om jest to opór elektryczny mie- 1 m2'kg's-3'A-2 l) Stosuje sie do v.yraza-

elektryczny dzy dwiema powierzchniami nia: rezystancji, reak-
ekwipotencjalnymi przewodu tancji, impedancji.
.ednorodnego prostolinio\Wgo,
gdy niezmienne napiecie ele-
ktryczne 1 wolta v.ystepujace
miedzy tymi powierzchniami
v.ywolujew tym przewodzie
prad elektryczny 1 ampera

1 Q = 1Y: (1 A)
10.

Przewodnosc I simens1)
S Simens jest to przewodnosc ele- 1 m -2. kg -1. S3. A2 l) Stosuje sie do v.yraza-,

elektryczna ktryczna przewodu o oporze ele- nia : konduktancji, sus-
ktrycznym 1 oma ceptancji i admitancji.

1 S = 1 Q-l = 1 : (lQ)
11. Strumien \Wber Wb Weber jest to strumien magnety- 1 m 2. kg' S-2. A-l l) Stosowanajest rów-

magnetycznyl) czny, który malejac jednostajnie niez nazwa: strumien
do zera w czasie 1 sekundy indu- indukcji magnetycznej.
kuje sile elektromotoryczna
1 wolta w obejmujacym ten
strumien magnetyczny obwodzie
zamknietym jednozwojov.ym,
v.ykonanym z przewodu o prze-
kroju kolov.ym znikomo malym

lWb=lY'ls

12. Indukcja tesla T Tesla jest to indukcja magnety- 1 kg' S-2. A-1
magnetyczna czna pola magnetycznego jedno-

rodnego, przy której na przekrój
poprzeczny 1 metra kwadrato-
\Wgo przypada strumien magne-
tyczny 1 \Wbera

. 1T = 1 Wb: (1 m 2)
13. Indukcyjnosc henr H Henr jest to indukcyjnosc obwo- 1 m2'kg's-2'A-2

du, w którym indukuje sie sila
elektromotoryczna 1wolta, gdy
prad elektryczny w tym obwo-
dzie zmienia sie jednostajnie
o 1 amper w czasie 1 sekundy

1 H = 1 Y: [1 A: (1 s)] =
=lY'ls:(lA)
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...

Wyrazenie jednos-
Nr Wielkosc Jednostka miary Definicje i relacje definiujace tek pochodnych za Uwagi

poz. pomocajednostek

nazwa ozna- podstawowych
czenie i uzupelniajacych

l 2 3 4 5 6 7

14. Strumien lumen lm Lumen jest to strumien swietlny l cd' sr
swietlny wysylany w kacie brylowym

l steradiana przez punktowe
zródlo swiatla o swiatlosci
l kandeli

llm=lcd'lsr
15. Natezenie luks Ix Luks jest to natezenie oswietle- l m-z, cd' sr

oswietlenia nia, wytworzone przez strumien
swietlny l lumena na powierz-
chni l metra kwadratowego

lIx = 11m: (l m z)
16. Aktywnosc bekerel Bq Bekerel jest to aktywnosc ciala l S-l

ciala promieniotwórczego, w którym
promienia- Uednasamoistna przemiana ja-
twórczego drowa zachodzi w czasie

l sekundy
l Bq = l : (1 s)

17. Dawka grej Gy Grejjest to dawka pochlonieta lmz,s-z
pochlonieta promieniowania jonizujacego,

przy której energia l dzula za-
staje przekazana cialu o masie
l kilograma

l Gy = 11: (l kg)
18. Równowaznik siwere) Sv Siwertjest to równowaznik daw- l mZ' s-z l) Stosuje sie wylacznie

dawki ki pochlonietej promieniowania do celów ochrony przed
pochlonietej 'onizujacego wystepujacy, gdy promieniowaniem joni-

dawka pochlonieta w tkance jest zujacym.
równa l grejowi a wspólczynniki
'akosci promieniowania Q oraz
inne ewentualne wspólczynniki
modyfikujace N sa równe l
(Q'N=l)

l Sv = l Gy = l J : (l kg)
19. Temperatura stopien oC Stopien Celsjuszajest nazwa lK l)Zaleznosc miedzy

Celsjusza Celsjuszal) specjalnajednostki kelwin, prze- wartoscia liczbowa tem-
znaczona do wyrazania wartosci peratury t wyrazonej
temperatury Celsjusza w oCa wartoscia liczbo-

wa temperatury T wyra-
zonej w K jest nastepu-
aca:

{t}o = {T} - 273,15C K
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Tablica 4.

Jednostki pochodne SI wybranych wielkosci, których nazwy wyrazone sa za pomoca
jednostek SI podstawowych, uzupelniajacych oraz pochodnych o nazwach specjalnych

Jednostka miary
Wyrazenie jednostek

Nr Wielkosc Relacje definiujace pochodnych za pomoca Uwagi
poz. ozna- .ednostek podstawowych inazwa

czenie uzupelniajac){ch
1 2 3 4 5 6 7

1. Powierzchnial) metr m2 lm2=lmolm 1 m2 l) Stosowana
kwadratowy .est równiez

nazwa: pole
powierzchni.

2. Objetosc, ...... metr m3 lm3=lm'lm'lm 1 m3
pojemnosc szescienny

3. Predkosc metr na m/s 1 m/s = 1 m : (1 s) 1.m o S-l
liniowa sekunde

4. Predkosc radian rad/s 1 rad/s = 1 rad: (1 s) 1 s -10 rad
katowa na sekunde .

5. Predkosc sekunda do S-l 1 S-l = 1 : (1 s) 1 S-l
obrotowa, potegi minus
czestosc pierwszej,
obrotów odwrotnosc

sekundy

6. Przyspieszenie metr na m/s 2 l m/s 2 = (1 m/s): (1 s) 1 m' S-2
liniowe kwadrat

sekundy

7. Przyspieszenie radian na rad/s2 l rad/s 2 = (1 rad/s): (1 s) l S-2 .rad
katowe kwadrat

sekundy

8. Gestosc kilogram kg/m 3 1 kg/m 3 = 1 kg : (l m 3) 1 m-3. kg
(masy) na metr

szescienny
9. Gestosc iednosc 1 1 = (1 kg/m 3) : (l kg/m 3)

wzgledna
(masy)

10. Moment kilogram kg'm2 l kgom2= 1kg o1 m2 lm20kg
bezwladnosci razy metr

kwadratowy
11. Ped kilogram kg o m/s 1 kg' m/s = l kg' (l m/s) 1 m' kg' S-l

razy metr
na sekunde

12. Moment pedu kilogram kg o m 2/S lkg'm2/s= l m 2. kg oS-l
razy metr = l m' (1 kg' m/s)
kwadratowy
na sekunde

13. Moment sily niutonometr Nom lN'm=lN'lm 1 m20kg's-2
14. Napiecie po- niuton N/m l N/m = 1 N : (1 m) 1 kg' S-2

wierzchniowe na metr

15. Udarnosc dzul na metr J/m2 l J/m 2= l J : (l m2) 1kg o S-2
kwadratowy
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Jednostka miary
Wyrazenie jednostek

Nr Wielkosc Relacje definiujace pochodnych za pomoca Umlgi
poz. ozn- ednostek podstawowych inazwa

uzupelniajacychczeme
l 2 3 4 5 6 7

16. Gestosc mocy wat na metr Wlmz 1 WIm 1.= 1 W : (1 m z) lkg's--3 l) Stosowana
(powierz- kwadratowy jest równiez
chniowaY) nazwa: ge-

stosc strumie-

nia energii.

17. Lepkosc paskalo- Pa' s lPa's= 1 m -1. kg' S-l
dynamiczna sekunda = 1 Pa : [(1 mis) : (1 m)]

18. Lepkosc metr kwa- mZls 1 m zls = l mZ, S-l l) Stosowana
kinematycznal) dratowy = (1 Pa' s) : (1 kg/m 3) jest równiez

na sekunde nazwa:

lepkosc
kinetyczna.

19. Strumien metr m3/s lm3/s=lm3 :(1 s) 1 m3. S-l l) Stosowana
objetosci!) szescienny est równiez

na sekunde nazwa:

przeplyw
objetosci.

20. Strumien kilogram kg/s 1 kg/s = 1 kg : (1 s) 1 kg' S-l l) Stosowana
masyl) na sekunde uest równiez

nazwa: prze-
plyw masy.

21. Gestosc kilogram kg/(s'mz) 1 kg/(s' m z) = l m -Z. kg' S-l l) Stosowana
strumienia na sekunde = (1 kg/s): (1 mZ) est równiez

masy!) i metr nazwa: ge-
kwadratowy stosc przeply-

wu masy.
22. Pojemnosc dzul na JIK 1 JIK = 1 J : (1 K) 1 m z. kg' s -z . K -l

cieplna kelwin

23. Pojemnosc dzul J/(kg' K) 1 J/(kg' K) = (1 JIK) : (1 kg) 1 m z . s -z . K -l l) Stosowana

cieplna na kilogram jest równiez
wlasciwa I) i kelwin nazwa: cieplo

wlasciwe.

24. Entalpia dzul na J/kg 1 J/kg = 1 J : (1 kg) 1 mZ, s-z l) Stosuje sie
wlasciwa kilogramI) równiez do

wyrazania:
energii wla-
sciwej, ener-
gii wewne-
trznej wlasci-
wej itp.

25. Przejmowal- wat na metr W/(mz'K) 1 W/(mz'K)= 1 kg' S--3. K -l
nosc energii kwadratowy = (1 WIm z) : (1 K)
cieplnej i kelwin

26. Gradient kelwin Klm 1 Klm = 1 K : (1 m) 1 m -l .K

temperatury na metr

27. Przewodnosc wat na metr W/(m' K) 1 W/(m'K)= 1 m' kg' S--3. K -l
cieplna wlasci- i kelwin = (1 Wlm z) : (1 Klm)
wa, kondukty-
wnosc cieplna
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~

Nr Wielkosc Jednostka miary Relacje definiujace

paz. nazwa ozna- II
czenie

l 2 3 4 5

28. Przev.OOnosc wat WIK. lWIK.=

cieplna na kelwin = [l W/Cm° K)] ° (1 m 2: l tlII

29. Opór cieplny metr razy m '''KIW 1 m'KIW=

wlasciwy, kelwin = 1: [1 W/CmoK)]
rezystywnosc na wat

cieplna .

30. Opór cieplny kelwin KIW 1 KIW = 1: (1 WIK.)
na wat

31. Gestosc pradu amper Nm2 l Nm 2= 1 A : CIm2)

elektrycznego na metr
kwadratowy

32. Moment kulombo- Com lCom=IColm

dipola metr
elektrycznego!)

33. Natezenie pola wolt na metr V/m 1 V/m = 1 V: (1 m)
elektrycznegol)

34. Indukcja kulomb C/m 2 1 C/m 2='i C : (l m 2)
elektryczna na metr

kwadratowy
35. Strumien kulomb C 1 C= (1 C/m2)° l m2

elektrycznyl)

I

I
!

36. Przenikalnosc farad na F/m 1 F/m = (1 C/m 2) : (l VII..)
elektryczna metr
(bezwzgledna)

37. Opór elektry- omometr nom In° m =
czny wlasciwy, = 1o. °[1 m2 : (l m)]
rezystywnosc
elektryczna

38. Przewodnosc Slmens Sim 1 S/m= 1: (1 nom)
elektryczna na metr

wa, kon-
duktywnosc
elektryczna

39. Moc elektrycz- woltoamper VA 1 VA= 1 Vo 1 A
na pozorna

40. Natezenie pola amper Nm l Nm= 1 A: (l m)
magnetyczne- na metr
gol)

-
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Jednostka miary
Wyrazenie jednostek

Nr Wielkosc Relacje definiujace pochodnych za pomoca Uwagi
poz. ozna- Uednostekpodstawowych inazwa

czenie uzupelniajacych
1 2 3 4 5 6 7

41. Przenikalnosc henr na metr H/m 1 H/m = 1 T : (1 Nm) lm'kg's-2'A-2
magnetyczna
(bezwzgledna)

42. Napiecie mag- amper A lA=l'lA lA
netyczne, sila
magnetomoto-
tyczna

43. Zdolnosc sku- metr do po- m-l 1 m-l = 1 : (1 m) l m-l

piajaca ukladu tegi minus
optycznego

. -
plef\WzeJ,
odwrotnosc
metra

44. Liczba falowa metr do po- m-l l m-l = 1 : (1 m) 1 m-l
tegi minus. .
plef\WzeJ,
odwrotnosc
metra

45. Wspólczynnik 'ednose) 1 1 = (1 m/s) : (1 m/s) l) Stosuje sfe
zalamania równiez do

wyrazania:
wspólczynni-
ka przepusz-
czania,
wspólczynni-
ka odbicia.

46. Natezenie na- wat na metr W/m2 1 WImz= 1 W : (1 m 2) 1 kg' s-3
promienienia kwadratowy

47. Napromienie- dzul na metr J/mz 1 J/mz=(1 W/m2)'1 s 1 kg' S-2
nie kwadratowy

48. Egzytancja wat na metr W/mz lW/mz=lW:(lmz) 1 kg' S-3
energetyczna kwadratowy

49. Natezenie pro- wat W/sr 1 W/sr = 1 W : (1 sr) 1 m z. kg' S-3. sr -I
mieniowania na steradian

50. Luminancja wat na metr W/(m2'sr) 1 W/(m 2. sr) = 1 kg' s-3, sr-l
energetyczna kwadratowy = (1 W/sr): (1 m2)

i steradian

51. Ilosc smatla lumeno- lm' s llm's=llm'ls ls'cd'sr
sekunda

52. Egzytancja lumen lm/m 2 11m/m 2 = 1 m-z'cd'sr .

smetlna na metr = 11m: (1 fi 2)
kwadratowy

53. Luminancja kandela cd/m z 1 cd/mz = l cd: (1 m z) 1 m-Z, cd
smetlna na metr

kwadratowy
54. Nasmetlenie lukso- Ix' s llx's= llm's: (1 m2) 1 m-z. s' cd' sr

sekunda

55. Skutecznosc lumen lm/W llm/W = 11m: (1 W) 1 m -Z.kg -I , S3. cd ' sr
smetlna na wat
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Wyrazenie jednostek
Nr Wielkosc Jednostka miary Relacje definiujace pochodnych za pomoca Uwagi

poz. ozna- jednostek podsta\Wwych i
nazwa

czenie uzupelniajacych
l 2 3 4 5 6 7

56. Strumien sekunda do S-l Is-1=1 :(ls) 1 S-l

fotonowy potegi minus
pierwszej,
odwrotnosc

sekundy

57. Predkosc metr mis 1 mis = 1 m : (1 s) 1 m' s -1

akustyczna nasekunde

58. Predkosc metr m3/s lm3/s=lm3:(ls) l m 3 . S -1

objetosciowa szescienny
akustyczna na sekunde

59. Natezenie wat na metr W/m'1. 1 W/m'1.=1 W:(lm'1.) lkg's-3
dzwieku kwadratowy

60. Opór paskalose- Pa' sim 3 1 Pa' sim 3 = 1 Pa: (1 m3/s) 1 m -4.kg' S-l
akustyczny kunda

na metr
szescienny

61. Opór akusty- paskalose- Pa' sim 1Pa' sim = 1 m-z. kg' S-l
czny wlasciwy kuncla = (1 Pa' s/m3)'1 m'1.

na metr

62. Masa molowa kilogram kg/mol 1 kg/mol = 1 kg : (1 mol) 1 kg' mol-l
na mol

63. Objetosc metr m 3/mol 1 m3/mol= 1 m3: (1 mol) 1 m 3. mol-1
molowa szescienny

na mol

64. Energia dzul na mol J/mol l J/mol = 1 J : (1 mol) 1 m'1..kg' s-z. mol-l
Wewnetrzna
molowa

65. Pojemnosc dzul na mol J/(mol' K) 1 J/(mol' K) = 1 m'1..kg' s-z, K -1. morl I)Stosowana
cieplna i kelwin = (1 PK) : (1 mol) .est równiez
molowa!) nazwa: cieplo

molo\W.
66. Stezenie mol na metr mol/m3 1mol/m3 = 1mol: (1 m3) 1 m-3, mol

molo\W szescienny
67. Stezenie kilogram kg/m 3 1 kg/m 3 = 1 kg : (l m 3) lm-3'kg

masO\W na metr
szescienny

68. Molalnosc mol mol/kg 1 mol/kg = 1 mol: (1 kg) 1 kg -1. mol
na kilogram

69. Ulamek jednosc 1 1 = 1 mol: (1 mol)
molowy

70. Ulamek .ednosc 1 1= 1 kg : (1 kg)
masowy

71. Ulamek 'ednosc 1 1=lm3:(lm3)
objetosciowy

72. Moc dawki grej Gy/s 1 Gy/s = 1 Gy : (1 s) lm'1.'s-3
pocWonietej na sekunde

73. Dawka kulomb C/kg 1 C/kg = 1 C : (l kg) 1 kg-l. S' A
ekspozycyjna na kilogram
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Zalacznik nr 2 do zarzadzenia nr 4
Prezesa Glównego Urzedu Miar
z dnia 17 stycznia 1994 r. (poz. 4)

Nazwy i oznaczenia przedrostków sluzacych do tworzenia dziesietnych
wielokrotnosci i podwielokrotnosci jednostek SI

oraz zasady stosowania tych jednostek

§ 1. Dziesietnewielokrotnosci i podwielokrotnoscijednostek SI mozna wyrazac przez dolaczenie
(odpowiednio) do nazw lub oznaczen jednostek SI nazw lub oznaczen przedrostków
wyrazajacych mnozniki dziesietne.
Zestawienienazw i oznaczen tych przedrostków zawiera ponizszywykaz:

Jednostka miary
Wyrazenie jednostek

Nr Wielkosc Relacje definiujace pochodnych za pomoca Uwagi
poz. ozna- .ednostek podstawowych i

nazwa
czenie uzupelniajacych

l 2 3 4 5 6 7

74. Moc dawki amper A/kg 1 A/kg = 1kg-l. A
ekspozycyjnej na kilogram = (1 C/kg) : (1 s)

75. Gestosc metr do po- m -2. S-l 1 m-2. S-l = 1 m-2. S-l
strumienia tegi minus = [1 : (1 s)] : (1 m 2)
cza$1:ek drugiej razy

sekunda do
potegi minus
pierwszej,
odwrotnosc
metra kwad-
ratowego
razy odwrot-
nosc sekun-
dy

Przedrostek Mnoznik
Nam-a Oznaczenie

l 2 3

jotta Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024

zetta Z 1 000 000 000 000 000 000 000 = 10 21

eksa E 1 000 000 000 000 000 000 = 1018

peta P 1 000 000 000 000 000 = 1015

tera T 1 000000000000 = 1012

giga G 1000000000 = 109

mega M 1000000 = 106

kilo k l 000 = 103

hekto h 100 = 102

deka da 10 = 101
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§ 2. Zasady ogólne stosowania nazw i oznaczen przedrostków wymienionych w § 1 sa
nastepujace:

1) nazwe (oznaczenie) przedrostka dolacza sie do nazwy prostej (oznaczenia)jednostki SI,
umieszczajac ja (je) bezposrednio przed nazwa (oznaczeniem) jednostki miary (bez
przerwy oddzielajacejlub jakiegokolwiek innego znaku),

2) do nazwyprostej (oznaczenia)jednostkiSI dolaczasie tylkojednanazwe,(oznaczenie)
przedrostka,

np. 10-9m = l llID, a nie l m~m

3) wielokrotnosci i podwielokrotnosci dziesietne kilograma wyraza sie przez dolaczenie
odpowiednich nazw (oznaczen) przedrostków do slowa "gram" (oznaczenia "g"),

np. 10-2kg = 1 dag
10-3kg= l g

4) mnoznik wyrazony nazwa (oznaczeniem) przedrostka odnosi sie do jednostki SI w
potedze pierwszej;
wykladnik potegowy odnoszacy sie do jednostki miary dotyczy równiez mnoznika
wyrazanego nazwa (oznaczeniem) przedrostka, dolaczona do nazwy prostej
(oznaczenia)jednostki SI,

np. l cm3 = l' (10-2 m)3 = l' 10-6m3
1 ms-l = l' (10-3 srI = l' 103 S-l

5) nazwy i oznaczenia dziesietnych wielokrotnosci i podwielokrotnosci jednostek SI
utworzone zgodnie z punktami 1 -4 moga byc uzyte do budowy zlozonych nazw i
oznaczen jednostek miar,

np. 1 kW/(m2. K) = 103W/(m2. K)
1 kg/dm3 = 103kg/m3

6) wymienionych w §1 nazw i oznaczen przedrostków nie stosuje sie do nastepujacych
jednostek SI:

stopien Celsjusza(OC)
jednosc (l)

Dziesietne wielokrotnosci i podwielokrotnosci tych jednostek moga byc wyrazone przez
potegi liczby 10.

Przedrostek Mnoznik
Nazwa Oznaczenie

l 2 3

decy d 0,1 = 10-1

centy c 0,01 = 10-2

mili m 0,001 = 10-3

mikro Il O,OOQ001 = 10

nano n 0,000000001 = 10 -9

piko p 0,000000000001 = 10-12

femto
,<

f 0,000000000000001 = 10 -15

atto a 0,000000000000000001 = 10 -18

zepto Z Q,OOO000 000 000 000 000 00 l = 10-21

jokto y 0,000000000000000000000001 = 10-24
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Zalacznik nr 3 do zarzadzenia nr 4
Prezesa Glównego Urzedu Miar
z dnia 17 stycznia 1994 r. (poz. 4)

Nazwy, definicje i oznaczenia jednostek nie nalezacych do ukladu SI,

dopuszczonych do stosowania w drodze rozporzadzenia Rady Ministrów

Nr Wielkosc Jednostka miary
Definicje i relacje definiujace U\Vclgi

poz. nazwa ozna-
czenie

1 2 3 4 5 6

1. Dlugosc, mila morskal) n mile l n mile = 1852 m l)Do stosowania w ze-

odleglosc gludze morskiej i po-
wietrznej.

2. rok swietlnf) ly Rok swietlny jest to droga przebyta w prózni 2)Do stosowania

przez fale elektromagnetyczna w ciagn roku w astronomii.

11y 9,460 730'1015 m
3. Powierzchnia hektarl) ha l ha = l hm2= 104 m 2 l)Do wyrazania po-

wierzchni gruntów.

4. barn2) b 1b=10-28m2 2)Do stosowania w fizy-
ce atomowej i jadrowej.

5. Objetosc, litrl) l, L 11=ldm3=1O-3m3 l)Do wyrazania objetos-
pojemnosc ci plynów i cial sypkich.

6. Masa tona t 1 t = 1Mg = 103 kg

7. karat kr 1kr = 200mg= 0,2' 10-3 kg l) Do stosowaniawjubi-
metryczny!) lerstwie.

8. Uednostkamasy u Jednostka masy atomowejjest to masa równa 2)Do stosowania w che-

atomowey) 1/12 czesci masy atomowejwegla 12 mii i fizyce.
1 u = m (2C)/12 1,660540' 10-27kg

9. Masa liniowa teksI) tex 1 tex = 1 mg/m = lO"'" kg/m l)Do stosowania we \\lÓ-
kiennictwie.

10. Gestosc tona na metr tJm3 1 tJm3 = 103 kg/m 3
(masy) szescienny

11. kilogram na kg/l, 1 kg/l = 103 kg/m 3 l) W odniesieniu do litra
litrl) kg/L patrz uwaga do poz.5.

12. Czas minuta mm 1min=60s

13. godzina h 1 h = 60 min = 3 600 s

14. doba d 1 d = 24 h = 86 400 s

15. rok a,r. la31556926s
(zwrotnikowy)

16. Predkosc metr na mIh 1 mIh = (1/3 600) m/s
liniowa godzine

17. wezell) kn 1 kn = 1 n mile: (1 h) = (1 852/3 600) m/s l)Do stosowania w ze-
gludze morskiej i po-
wietrznej.
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Nr Wielkosc Jednostka miary
Definicje i relacje definiujace Uwagi

poz. nazwa o-
czeme

1 2 3 4 5 6

18. Predkosc obrót na r/s, 1 r/s = 1 S-I l) Do stosowania wtech-
obrotowa. sekundel) obr/s nice.
czestosc
obrotów

obrót na 1 r/min = (1/60) S-I
\

19. r/min,
minute!) obr/min

20. Strumien metr szescien- m3/min 1 m3/min=(1/60)m3/s l) Stosowanajest rów-
objetoscii) ny na minute niez nazwa: przeplyw

objetosci.
21. metr szescien- m3/h 1 m3/h=(1/3 600)m3/s

ny na godzine
22. litr na lis, L/s 1 lis = 10-3m3/s 2)W odniesiettiu do litra

sekunde2) patrz uwaga do poz. 5.
23. litr na minute2) lImin, ll/min=(1/60).10-3m3/s

L/min

24. litr na lIh, L/h ll/h=(1/3 600).1O-3m3/s
godzine2)

25. Strumien kilogram na kg/min 1 kg/min = (1/60) kg/s l) Stosowanajest rów-
masy!) minute niez nazwa: przeplyw

masy.
26. kilogram na kglh 1 kglh = (1/3 600) kg/s

godzine
27. tona na t/h 1 t/h = 103 kg/h = (1/3,6) kg/s

godzine
28. Kat plaski stopien

o
10 = (n/ISO)rad

29. minuta '
1' = (1/60t = (1t!10800) rad

30. sekunda "
1" = (1/60)' = (n/648 000) rad

grad, goni)
'

I)Do stosowania w geo-31. gon 1 gon = (1t!200) rad
dezji.

32. Zdolnosc dioptria!) dpt 1 dpt = 1 m-I l)Do stosowania wopty-
skupiajaca ce.
ukladu
optycznego

33. Cisnienie bar!) bar 1 bar = 105Pa l)Do wyrazania cisnie-
nia plynów.

34. milimetr slupa nunHg 1 nunHg = 133,322Pa 2)Do stosowania w me-
rteci2) dycynie.

35. Energia, elektronowolt!) eV Elektronowolt jest to energia kinetyczna, która !)Do stosowania w:fizy-
praca uzyskuje elektron po przejsciu w prózni drogi ce, medycynie i

miedzy dwoma punktami, gdy róznica poten- ochronie radiologicznej.
cjalów miedzy tymi punktami jest równa
1 wolt

1 eV 1,602177.10-19 J
36. watogodzina2) Wh 1 Wh=3,6.l03 J 2)Do stosowania wener-

getyce i dziedzinach
zwiazanych.

37. Ladunek amperogodzina Ah 1 Ah = 3 600 C
elektryczny
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Nr Wielkosc Jednostka miary
Definicje i relacje definiujace Uwagi

poz. nazwa ozna-
czenie

l 2 3 4 5 6

38. Moc bierna warl) var lvar=IW l)Do stosowania
w elektrotechnice.

39. Ilosc swiatla lumenogodzina lm' h 11m' h =3 600 lm' s

40. Naswietlenie luksogodzina Ix' h l Ix' h = 3 600 Ix . s

41. Dawka rentgenI) R l R = 2,58' 10-4 C/kg l)Do stosowania w me-

ekspozycyjna dycynie i ochronie ra-
diologicznej.

42. Poziom bell) B. Bel jest to poziom mocy elektrycznej wystepu- l) W praktyce najczes-
(bezwzgledny) jacy, gdy logarytm dziesietny stosunku tej mo- ciej stosowanyjest decy-
mocy cy do mocy odniesienia 10-3 'Watajest równy l bel (dB) - podwielokrot-
elektrycznej l B [lg(p/{10-3 W}) = l] nosc bela.

43. neper Np Neper jest to poziom mocy elektrycznej wyste-
P - moc elektryczna

pujacy, gdy polo'Walogarytmu naturalnego sto-
sunku tej mocy do mocy odniesienia 10-3 'Wata
.est cówna l

l Np [0,5 In(p/{10-3 W}) = l]
44. Poziom bell) B Bel jest to poziom napiecia elektrycznego wy- l)Patrz u'Wagado

(bezwzgledny) stepujacy, gdy podvvojonylogarytm dziesietny poz. 42.
napiecia stosunku tego napiecia do napiecia odniesienia
elektrycznego "0,6 wolta jest równy l

l B [ 2 Ig(U/{..,j0,6V}) = l ]
U -napiecie elektryczne45. neper Np Neper jest to poziom napiecia elektrycznego

wystepujacy, gdy logarytm naturalny stosunku
napiecia do napiecia odniesienia

0,6 wolta jest równy 1
l Np [ ln(U/{..,j0,6V}) = 1]

46. Poziom bell) B Bel jest to poziom cisnienia akustycznego wy- l)Patrz U'Wagado
(bezwzgledny) stepujacy, gdy podwojony logarytm dziesietny poz. 42.
cisnienia tego cisnienia do cisnienia odniesienia p - cisnienie akutyczne
akustycznego 2' 10-s paskala jest równy l

l B [21g(p/{2' 10-5 Pa})= l]

47. Tlumiennosc be12)3) B Bel jest to tlumiennosc wystepujaca, gdy loga- l) Stosowanajest rów-
wielkosci pro- rytm dziesietny stosunku dwóch wartosci wiel- niez naz'Wa:tlumienie.

porcjonalnej kosci proporcjonalnej do mocy jest równy l 2)Stosuje sie równiez do
do mocyl)

A

wyrazania wzmocnosci.1 B = [ 19(P1IP2) = l ]
3)Patrz u'Waga do
poz. 42.
PI'p2 -wartosci wielko-

48. neper) Np Neper jest to tlumiennosc wystepujaca, gdy po- sci proporcjonalnej do

lo'Walogarytmu naturalnego stosunku dwóch
mocy (np. mocy, ener-

wartosci wielkosci proporcjonalnej do mocy gii, gestosci powierz-

.est równa 1 chnioj energii).

l Np [ 0,5 ln(P11P2)= l ]
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Zalacznik nr 4 do zarzadzenia nr 4
Prezesa Glównego Urzedu Miar
z dnia 17 stycznia 1994 r. (poz. 4)

Zasady ogólne tworzenia oznaczen i nazw jednostek miar

§ 1.1. Do wyrazania legalnejjednostki miary stosuje sie omaczenie jednostki lub jej pelna nazwe.

2. Do wyrazania jednostki miary, której omaczenie nie zostalo ustalone, nalezy stosowac
nazwe jednostki w pelnym brzmieniu.

Omaczenia i nazwy jednostek miar ze wzgledu na ich budowe dzieli sie na:

1) proste,

§ 2.

np. m
K
Wb
oC

metr
kelwin
weber
stopien Celsjusza

2) zlozone,

np.

§ 3.

N. m niutonometr
kg/1 kilogram na litr
W/(m z. K) wat na metr kwadratowy i kelwin

Wszystkie jednostki podstawowe i uzupelniajace maja swoje wlasne proste
nazwy.

omaczema 1

Nr Wielkosc Jednostka miary
Definicje i relacje definiujace U\Wgi

poz. nazwa ozna-
czenie

l 2 3 4 . 5 6

49. Tlumiennosc be12)3) B Bel jest to tlumiennosc wystepujaca, gdy po- 1)2)3)Patrz u\Wgi do
wielkosci d\'Wjony logarytm dziesietny stosunku dwóch poz. 47.
polowef) wartosci wielkosci proporcjonalnej do pier-

wiastka kwadratowego z mocy jest równy 1 UI,U2 -wartosci wielko-to..'
sci polowej (np. napiecial B = [ 2 19(Ul I UJ = 1 ]

50. nepef) Np Neper jest to tlumiennosc wystepujaca, gdy lo- elektrycznego, pradu

garytm naturalny stosunku dwóch wartosci elektrycznego, cisnienia

wielkosci proporcjonalnej do pierwiastka akustycznego).

kwadratowego z mocy jest równy 1to..
1 Np = [ ln(UlI U2)= 1 ]

51. Objetosc litr na moll) lImol, 1 lImol = 10-3 m 3/mol l)W odniesieniu do litra
molowa Llmol patrz uwaga do poz. 5.

52. Stezenie mol na litr!) molll, 1 mollI= 103 mollm3 l) W odniesieniudo litra
molowe mol/L patrz uwaga do poz. 5.

53. Stezenie kilogram kg/l, 1 kg/l = 103 kg/m3 l)W odniesieniu do litra
masowe na litr1) kgIL patrz uwaga do poz. 5.
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§ 4.1. Niektóre jednostki pochodne SI maja specjaJne omaczenia i nazwy zatwierdzone przez
GeneraJnaKonferencje Miar,

np. J dzul
V wolt

2. Zlozone omaczenia i nazwy jednostek pochodnych podaje sie w postaci wyrazen
utworzonych z odpowiednich jednostek podstawowych, uzupehriajacych lub innych
jednostek pochodnych o nazwach specjaJnych,

np. m/s metr na sekunde

3. Jednostki uzupehriajace SI, zgodnie z ustaleniami Miedzynarodowego Komitetu Miar
traktowane sa jako bezwymiarowe jednostki pochodne SI, dla których w zaleznosci od
sytuacji mozna stosowac odpowiednio nazwy (omaczenia) specjaJne:radian (rad) i steradian
(sr) lub nazwe (omaczenie) jednosc (1).
Slowa 'Jednosc" ani omaczenia "1" nie dopisuje sie przy stosowaniutej jednostki.

Dobór odpowiedniej wielokrotnosci lub podwielokrotnosci jednostki SI zalezny jest od
dogodnoscijej stosowania. Wielokrotnosc dobrana do konkretnych zastosowan powinna byc
taka, azeby wartosc liczbowa miescila sie w prak1ycmym do stosowaniaprzedziale.

§ 5.

§ 6.1. Czesc sposród jednostek nie nalezacych do ukladu SI dopuszczonych do stosowania w
drodze rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowaniajednostek miar nie nalezacych do Miedzynarodowego Ukladu Jednostek Miar
(SI) posiada swe wlasne omaczenia i nazwy proste,

np. min minuta
eV elektronowolt
t tona

2. Omaczenia i nazwy zlozone jednostek miar nie nalezacych do ukladu SI tworzy sie za
pomoca omaczen i nazw prostych jednostek nie nalezacych do ukladu SI i jednostek SI,

np. kglh kilogram na godzine

3. Nazwy i omaczenia wielokrotnosci i podwielokrotnosci jednostek miar nie nalezacych do
ukladu SI tworzy sie zgodnie z zasadami okreslonymi w zalaczniku nr 2 i ustaleniami
rozporzadzenia Rady Ministrów, o którym mowa w ust.1.

Omaczenia jednostek miar sa zgodne z omaczeniami przyjetymi przez kompetentne
organizacje miedzynarodowe (w wiekszosci przez GeneraJna Konferencje Miar). W
nielicmych przypadkach dopuszcza sie omaczenia zwyczajowo stosowane w Polsce,

np. r. rok
obr/s obrót na sekunde
kr karat metrycmy

Do omaczen i nazw jednostek miar nie nalezy dolaczac zadnych dodatkowych slów,
wskazników, liter itp.

§ 9.1. Omaczenie jednostki miary pisze sie bez kropki na koncu, w druku -czcionka prosta.

2. Omaczenie jednostki miary, której nazwa pochodzi od imienia wlasnego pisze sie wielka
litera (majuskula); omaczenia pozostalych jednostek miar pisze sie mala litera (minuskula),

np. N niuton
Wb weber
m metr
s sekunda

§ 7.

§ 8.
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§ 10.

§ 11.

§ 12.

3. W omaczeniu jednostki miary nie uwzglednia sie liczby mnogiej.

Omaczenia zlozone z ilorazu innychjednostek mozna wyrazac:

l) w po~aci zwyklego ulamka z kreska ulamkowa skosna; w tym wypadku mianownik
zawierajacywiecej niz jedno omaczenie proste jednostki miary ujmuje sie w nawias,

, np. m/s 2

Pa. s/m3

J/(kg. K)

2) w postaci zwyklego ulamka z kreska ulamkowa pozioma,
np. m

S2

Pa. s

--mr

J

kg .K

3) w postaci iloczynu poteg jednostek miar,

np. m. S-2

Pa. S' m -3

J. kg-1. K-1

Omaczenia zlozone tworzone jako iloczyny jednostek -rinarzapisuje sie jednym z dwóch
nastepujacych sposobów:

N.m
Nm

W wyjatkowo uzasadnionych przypadkach np. w maszynopisach dopuszcza sie pisanie
kropki na dole wiersza.

Omaczenia jednostek miar, których budowa lub pisownia nie odpowiada zasadom
okreslonym w § 7 -§ 11 sa nastepujace:

oC eV r.
° "

obr/s
varh

obr/min
Ah

mmHg
Wh
VA

§ 13. Przy zapisywaniu wartosci wielkosci nalezy zostawic odstep (spacje) miedzy wartoscia
liczbowa a oznaczeniem jednostki miary. Wyjatek stanowia nastepujace omaczenia
jednostek miar kata: ° ; , ; " ,

np. 10 A 20 oC 2 mmHg
2° 15' 3"

§ 14.1. Nazwe jednostki miary pisze sie mala litera (minuskula), jezeli ogólne reguly pisowni
polskiejnie stanowia inaczej, w druku -czcionkaprosta.
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2. Nazwy jednostek miar pochodzenia obcojezycmego pisze sie fonetycznie lub spolszczone,

np. niuton
kelwin
wat
dzul

3. Nazwy jednostek miar odmienia sie wedlug zasad deklinacjipolskiej.
\

§ 15.1. Nazwy proste jednostek miar wystepujace w nazwie zlozonej laczy sie za pomoca lacmików
wyrazajacych odpowiednio mnozenie lub dzielenie.

2. Dzielenie w nazwie wyrazajacej iloraz jednostek wyraza sie przez "na",

np. metr na sekunde
dzul na kelwin

3. Mnozenie w nazwie wyrazajacej iloczyn jednostek miar lub w czesci nazwy stanowiacej
licmik ulamka wyraza sie przez dodanie litery" o" jako lacmika miedzywyrazowego lub
"razy", przy czym lacmik "razy" stosuje sie wtedy gdy zastosowanie lacmika "o" prowadzi
do niejednomacmosci lub nie jest pozadane ze wzgledów fonetycmych oraz wtedy gdy
czesc nazwy stanowiacej licmik ulamka nie wystepujejako nazwa samodzielna,

np. niutonometr
kulombometr
woltoamperosekunda
kulomb razy metr kwadratowy na wolt
kilogram razy metr na sekunde

4. Mnozenie wystepujace po dzieleniu(w mianowniku ulamka) wyraza sie przez:

1) "i" gdy poprzedza ostatnia nazwe prosta wystepujaca w nazwie zlozonej (równiez gdy w
mianowniku wystepuja tylko dwie nazwy proste jednostek miar),

np. dzul na kilogram i kelwin

2) "," (przecinek) rozdzielajacy kolejne nazwy proste wystepujace w mianowniku z
wyjatkiem przypadku wymienionegO'w pkt. 1,

3) "o" gdy przez zastosowanie tego lacmika uzyskuje sie zlozona nazwe jednostki miary
utworzona zgodnie z zasada okreslona w ust.2,

np. kilogram na kilowatogodzine.
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