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Dowiedz się więcej o Głównym Urzędzie Miar - przeczytaj Informator GUM

Obejrzyj ﬁlm o GUM

►

►

Skorzystaj z aplikacji mobilnej Czas GUM

►

Poznaj możliwości usługi umożliwiającej synchronizację czasu

►

Tablice Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI, przyjętego przez Generalną
Konferencję Miar (CGPM), która zatwierdziła jego jednostki wraz z ich nazwami i
oznaczeniami oraz przedrostkami służącymi do tworzenia wielokrotności i
podwielokrotności jednostek podstawowych i zasadami ich stosowania.
Tablice są również dołączone w plikach pdf do pobrania.

Tablica
Tablica zz jednostkami
jednostkami
podstawowymi
podstawowymi SI
SI oraz
oraz tablica
tablica zz
przedrostkami
przedrostkami wyrażającymi
wyrażającymi
mnożniki
mnożniki służące
służące do
do tworzenia
tworzenia
dziesiętnych
dziesiętnych podwielokrotności
podwielokrotności ii
wielokrotności
wielokrotności jednostek
jednostek miar
miar SI
SI

Przykłady
Przykłady jednostek
jednostek pochodnych
pochodnych SI,
SI,
wyrażonych
wyrażonych za
za pomocą
pomocą jednostek
jednostek
podstawowych
podstawowych SI
SI oraz
oraz Jednostki
Jednostki
pochodne
pochodne SI
SI oo nazwach
nazwach ii
oznaczeniach
oznaczeniach specjalnych
specjalnych

Trzy
Trzy tablice
tablice zz jednostkami
jednostkami miar
miar
nienależącymi
nienależącymi do
do SI,
SI,
dopuszczonymi
dopuszczonymi do
do stosowania
stosowania wraz
wraz
zz jednostkami
jednostkami SI
SI

Zasady
Zasady zapisu
zapisu wielkości
wielkości
wyrażonych
wyrażonych w
w jednostkach
jednostkach SI
SI

Tablica
Tablica zz przykładami
przykładami jednostek
jednostek
pochodnych
pochodnych SI,
SI, których
których nazwy
nazwy ii
oznaczenia
oznaczenia zawierają
zawierają jednostki
jednostki
pochodne
pochodne SI
SI posiadające
posiadające własne
własne
nazwy
nazwy ii oznaczenia
oznaczenia

PLIKI DO POBRANIA
Tablica z jednostkami podstawowymi SI oraz tablica z przedrostkami wyrażającymi mnożniki służące do
tworzenia dziesiętnych podwielokrotności i wielokrotności jednostek miar SI (pdf, 170.19 KB)11.08.2017 14:00
Przykłady jednostek pochodnych SI, wyrażonych za pomocą jednostek podstawowych SI oraz Jednostki
pochodne SI o nazwach i oznaczeniach specjalnych (pdf, 170.69 KB)11.08.2017 14:00
Tablica z przykładami jednostek pochodnych SI, których nazwy i oznaczenia zawierają jednostki pochodne SI
posiadające własne nazwy i oznaczenia (pdf, 170.74 KB)11.08.2017 14:00
Trzy tablice z jednostkami miar nienależącymi do SI, dopuszczonymi do stosowania wraz z jednostkami SI
(pdf, 170.23 KB)11.08.2017 14:00
Zasady zapisu wielkości wyrażonych w jednostkach SI (pdf, 162.07 KB)11.08.2017 14:00

