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jów obowiązuje metryczny układ miar, to 
w wielu regionach świata wciąż używane 
są alternatywne systemy miar. Pomimo że 
w większości krajów Unii Europejskiej pod-
stawową jednostką objętości jest m3, należy 
mieć świadomość, że zarówno w Wielkiej 
Brytanii, jej byłych koloniach, Kanadzie czy 
Stanach Zjednoczonych, podstawową jed-
nostką objętości jest galon, którego definicja 
angielska różni się od amerykańskiej.

Znajomość różnych układów miar, ich 
jednostek i relacji między nimi wydaje się 
konieczna i niezbędna ze względu na postę-
pującą globalizację, a przez to coraz szerszą 
współpracę zarówno naukową, jak i gospo-
darczą z krajami, w których obowiązuje ofi-
cjalnie lub zwyczajowo inny niż Układ SI sys-
tem miar. 

Można pokusić się o stwierdzenie, że 
wraz z człowiekiem, Stwórca stworzył pier-
wotny system miar, który później ewoluował 
razem z rozwijającą się cywilizacją i techniką. 
Chęć mierzenia przez człowieka otaczającego 
świata stanowiła podstawą do jego poznania. 
Obok pomiaru odległości czy też długości, 
czasu i temperatury, duże znaczenie miała 
objętość. W całej historii metrologii jednost-
ki miar objętości wykazały na przestrzeni 
wieków największą różnorodność. W zależ-
ności od rodzaju odmierzanych produktów 
używano odmiennych miar, choć bywało też, 
że miara miała jedną nazwę, choć różną obję-
tość, w zależności od rodzaju odmierzanego 
produktu.

Na przestrzeni wieków wielokrotnie po-
dejmowano próby ujednolicenia systemu 
miar, jednak, pomimo że w większości kra-
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Streszczenie

Pomiary towarzyszą człowiekowi od początków 
jego istnienia, ponieważ dzięki nim dokonuje on 
obiektywnej oceny wielkości otaczających go przed-
miotów, a przez to zdobywa niezbędne informacje i 
wiedzę. Obok długości, czasu i temperatury, równie 
istotna była objętość, zarówno ze względów handlo-
wych, jak i leczniczych, gdyż niezbędna była znajo-
mość zarówno objętości nabytego czy też sprzedane-
go towaru, natomiast w lecznictwie bardzo istotne 
znaczenie miały odpowiednie proporcje przy sporzą-
dzaniu mikstur leczniczych. Przedstawianie wyników 
pomiarów wymaga ściśle określonych i zdefiniowa-
nych jednoznacznie jednostek miar. Wraz z postę-

pem cywilizacji pojawiały się coraz to nowe miary, a 
ich różnorodność często była źródłem sporów i nie-
rzadko zarzewiem konfliktów, dlatego wielokrotnie 
podejmowano próby ujednolicenia jednostek miar. 
Dziś w większości krajów obowiązuje Międzynarodo-
wy System Jednostek Miar (SI), jednak wciąż istnieją 
rejony geograficzne, które wyodrębniły swoje nieza-
leżne jednostki objętości. W dobie globalizacji wyda-
je się konieczna znajomość nie tylko jednostek miar 
objętości zalecanych zarówno w działalności gospo-
darczej czy naukowej w krajach uznających układ 
SI, ale także w jednostek i mnożników przeliczenio-
wych obowiązujących w krajach spoza systemu SI.

THE VOLUME UNITS YESTERDAY AND TODAY

Summary

Measurements  accompany development of hu-
man civilization from its very beginning, since they 
provide objective data about the magnitude of ob-
jects surrounding the people, which in turn under-
lay information and knowledge about the world. 
Besides the length, time and temperature used in 
trade and in therapeutics quantification of volume 
requires precisely defined units. Over centuries 
a lot of units for volume measurements has been 

used and their diversity was a source of disputes 
and even conflicts. Nowadays, in a large majority 
of countries an  international system of units called 
SI is in use. However, there are some geographical  
regions where some independent  systems are em-
ployed. It is thus very important to know both the 
SI system and the other systems, as well as respec-
tive  conversion factors.


