
28.04. 2020r.  TECHNIKA  KL.VI A 

Witam,   

1. W e - dzienniku  wpisane są na razie oceny z zadań wykonywanych podczas nauczania zdalnego.  

Sprawdźcie, kto ma wpisane bz lub 0 i niech odeśle zaległe prace z techniki i / lub biologii. Starajcie się pracować na 

bieżąco aby nie robić zaległości. 

2. Pamiętajcie, że na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego  n-l ma podać propozycję oceny na koniec roku 

szkolnego czyli do 26.05. – a do 24 maja jesteśmy w domu.  Oceny z techniki z kl.VI będą wpisane na świadectwo 

ukończenia szkoły, więc warto popracować na oceny bardzo dobre. 

Dzisiaj:   

a) wpisz temat do zeszytu, 

a) przeczytaj moją notatkę, przepisz ją lub wklej do zeszytu, 

b) wykonaj zadanie z punktu 9 i 10. 

c) zrób zdjęcie zapisanych przez Ciebie 10 sposobów jak oszczędzać wodę? i prześlij do  5 maja 2020r.  

na adres zdzislawalapczynska@psplubniany.pl   

d) dla zainteresowanych  techniką : 

https://www.domnowoczesny.com/film-poradnikowy/instalacja-wodna.html 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,technika-lekcja-1-01042020,47345605 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Zdzisława Łapczyńska 

 

TEMAT: Instalacja wodno – kanalizacyjna. 

1. Woda, energia elektryczna i gaz, czyli tzw. media, są potrzebne w każdym gospodarstwie domowym. 

2. Media są dostarczane do domów za pomocą instalacji: 

a) wodno – kanalizacyjnej, 

b) grzewczej, 

c) elektrycznej, 

d) gazowej. 

3. Każda z tych instalacji składa się z elementów: 

a) sieć centralna, do której jest podłączona instalacja domowa, 

b) przyłącze, czyli odcinek od sieci do budynku, 

c) pion, czyli część instalacji biegnąca od przyłącza pionowo przez wszystkie piętra, 

d) instalacja wewnętrzna w mieszkaniu. 

4. Woda wokół nas - https://www.youtube.com/watch?v=gpTRAUcNDh0 

5. Droga wody ze źródła do kranu: 

Wodę doprowadza się do stacji uzdatniania wody, gdzie jest filtrowana i 

oczyszczana ze szkodliwych substancji i bakterii 

 

Ze stacji uzdatniania woda płynie do stacji pomp, gdzie jest pompowana 

do wieży ciśnień 

 

Z wieży ciśnień za pomocą rur umieszczonych pod ziemią woda jest 

doprowadzana do naszych domów. 
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6. Pompa to urządzenie podnoszące wodę na wyższy poziom. 

7. Wszystkie urządzenia sanitarne ( umywalka, wanna, muszla, toaletowa, zlewozmywak ) są połączone na stałe z rurą 

odpływową. Służą do tego odpowiednie łącza – kolanko lub syfon – w których utrzymuje się woda. 

8. Zdarza się, że rura odpływowa zostanie zapchana i zużyta woda nie chce spływać – najbezpieczniejszym  

i dającym na ogół dobre rezultaty jest użycie gumowego przepychacza. 

9. Podaj numer telefonu pogotowia wodno – kanalizacyjnego w twojej miejscowości: …………………….. 

10. Rachunki za wodę są stałym punktem płatniczym w domowym budżecie i to wcale niemałym.  

Jak więc zaoszczędzić nieco na rachunkach i rozważniej korzystać z zasobów wody? To wcale nie jest trudne 

i kłopotliwe: wystarczy w codzienną rutynę wprowadzić kilka zmian, by zużycie wody stało się mniejsze. 

 

Pomyśl jak w twoim domu można oszczędzać wodę?  -  zapisz 10 sposobów.  

  

Mogą ułatwić to filmy: 

a) https://www.youtube.com/watch?v=uP1VLbWcj6I 
b) https://www.youtube.com/watch?v=_hTR6nZU34o 
c) https://www.youtube.com/watch?v=s5qcYAVsXk4 
d)  https://www.youtube.com/watch?v=eZLb2jR6CBI 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………….…. 

2. …………………………………………………………………………………………………………….…. 

3. …………………………………………………………………………………………………………….…. 

4. …………………………………………………………………………………………………………….…. 

5. …………………………………………………………………………………………………………….…. 

6. …………………………………………………………………………………………………………….…. 

7. …………………………………………………………………………………………………………….…. 

8. …………………………………………………………………………………………………………….…. 

9. …………………………………………………………………………………………………………….…. 

10. …………………………………………………………………………………………………………….…. 
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