
Pismo  techniczne- 

wprowadzenie 



Pismo techniczne stosowane jest do 
opisywania rysunków technicznych 
(projektów). Parametry pisma 
technicznego, takie jak: kształt 
znaków, wielkość pisma, odstępy 
między znakami, nachylenie pisma, 
grubość linii są znormalizowane.  



Normy pisma technicznego 

Wszystkie elementy pisma zalecanego do 
stosowania w rysunku technicznym są opisane w 
Polskich Normach lub w normach innego kraju 

•  PN-EN ISO 3098-0 

•  PN-EN ISO 3098-2  

•  PN-EN ISO 3098-5.  

 



Pierwszym krokiem w celu rozpoczęcia  nauki 
pisma technicznego jest zakup bloku 

przeznaczonego do ćwiczeń  pisania pismem 
technicznym 

  



Rodzaje  pisma 
Istnieją dwa podstawowe rodzaje pisma 
technicznego, które różnią się od siebie 
stosunkiem grubości liter do ich wysokości: 

* Pismo rodzaju (typu) A, dla którego 
grubość d=1/14h (stosunek grubości  do 
wysokości przedmiotu) lub d=(h/14). 

W piśmie rodzaju A wysokość h pisma i  
jednocześnie wysokość wielkich liter i cyfr 
wynosi 14s, małych liter zaś (bez lasek w gór ę 
i w dół) – 10s 



* Pismo rodzaju (typu) B, dla którego 
grubość d=1/10h lub d=(h/10). 
W piśmie rodzaju B wysokość pisma h i 
jednocześnie wysokość wielkich liter i cyfr 
wynosi 10s , małych liter zaś – 7s, gdzie: 
d - grubość linii pisma 
h - wysokość pisma 
Najczęściej wykorzystywanym w rysunku 
technicznym rodzajem pisma jest pismo 
rodzaju B 



Każdy rodzaj pisma dzieli się na:         
 a) pismo techniczne proste 

 



Wymiary pisma technicznego prostego 

h - wysokość pisma, a jednocześnie wysokość liter dużych  

i cyfr, 

c - wysokość liter małych, 

d - grubość linii pisma, 

b - minimalna podziałka wierszy (wysokość siatki pomocniczej) 

g - szerokość liter, 

a - odstępy między literami. 

k - wystające część niektórych liter, 

f - przewyższenie liter i cyfr  



b) Pismo techniczne  pochyłe 

  Pismo techniczne pochyłe –wymiary podstawowe 



Pismo pochyłe- oparte jest na siatce rombowej 
o wysokości „s” równej grubości linii liter, cyfr 
i znaków. Kąt nachylenia siatki względem 
pionu wynosi 15°. Wysokość wielkich liter i 
cyfr pisma zwykłego wynosi 14s (linii siatki), 
zaś małych liter 10s, odstępy między literami 
2s, a odstęp między wyrazami 6s. Litery i cyfry 
pisane jako ułamki, wykładniki potęg, indeksy 
Itp.; należy pisać pismem mniejszym o jedną 
wielkość od przyjętej wysokości pisma. 





Przykłady  szerokości  pisma 

 



Pismo techniczne możemy pisać 
ołówkiem lub tuszem 

Ze względu na twardość grafitu rozróżniamy ołówki: 

•  twarde H – na ołówku znajduje się symbol H, a obok 
niego cyfra określająca stopień twardości grafitu: H, 
H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9. Ołówek H9 ma grafit 
najtwardszy i jest używany do specjalnych rodzajów 
rysunków na szorstkich kalkach technicznych. 

•  miękkie B – na ołówku znajduje się symbol B, a obok 
niego cyfra określająca stopień miękkości grafitu B2, 
…, B9 

• pośrednie HB i F – ołówki pośrednie stosujemy do 
szkiców i rysunków odręcznych. 
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