
12.05.2020r.     TECHNIKA  KL. VI A  

Witam,   

1. Sprawdźcie  w e - dzienniku  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 i punkty do tematu, nie musisz przepisywać notatki, możesz przenieść plik na założony folder – 

technika  -  na komputerze, 

b) przeczytaj moją notatkę, zrób zadania i prześlij odpowiedzi. 

c) obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ 

 
Pozdrawiam serdecznie 

Zdzisława Łapczyńska 

 

TEMAT:  Instalacja  elektryczna. 

1. Źródła energii: 

a) elektrownie  (generatory), 

b) elektrownie wiatrowe, 

c) elektrownie wodne, 

d) elektrownie słoneczne  ( np. na polach ), 

e) kolektory słoneczne ( na dachach ). 

2. Elektryczność odgrywa w naszym życiu ogromną rolę, dzięki niej świeci żarówka, działa lodówka, pralka,  

można korzystać z komputera, słuchać radia, oglądać telewizor itd…. 

3. Prąd elektryczny to uporządkowany ruch elektronów w zamkniętym obwodzie elektrycznym.  

Może odbywać się w jednym kierunku – wówczas jest to prąd stały ( np. baterie ), lub też okresowo 

zmieniać ten kierunek – wówczas jest to prąd zmienny. 

4. Energia elektryczna, która dociera do naszych domów jest wytwarzana w elektrowniach.  

Z elektrowni do poszczególnych  domów jest przesyłany prąd zmienny. 

Źródłem prądu zmiennego, w którym elektrony zmieniają okresowo swój kierunek są generatory. 

W miejscach gdzie jest dużo zabudowań, prąd elektryczny jest przesyłany przewodami ukrytymi od ziemią. 

W każdym domu na początku obwodu instalacji elektrycznej montuje się bezpieczniki ( w przypadku 

zwarcia, przeciążenia, odbiorniki elektryczne mogłyby ulec uszkodzeniu). 

5.  Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym: 

a) przy wyciąganiu kabla z kontaktu jedną ręką trzymaj wtyczkę (nie przewód),a drugą – gniazdko, 

b) nie naprawiaj przewodów elektrycznych taśmą izolacyjną, samoprzylepną lub plastrem- wymień je na 

nowe, 

c) nie dotykaj urządzeń elektrycznych mokrymi rękami lub gdy stoisz na mokrym podłożu, 

d) nie korzystaj z urządzeń elektrycznych w czasie kąpieli w wannie lub pod prysznicem, 

e) przed naprawą sprzętu elektrycznego odłącz go od prądu,  pamiętaj o tym np. wymieniając żarówkę, 

f) stosuj zawsze gniazdka z bolcem, 

g) jeżeli nie masz kwalifikacji, nie wykonuj napraw urządzeń elektrycznych, 

https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ


h) sprawdzaj, czy dzieci nie manipulują przy gniazdach wtyczkowych, 

i) nie zostawiaj bez nadzoru urządzeń elektrycznych takich jak: żelazko, grzałka, piecyk elektryczny - może 

dojść do pożaru, 

j) nie używaj zawilgoconego sprzętu elektrycznego, 

k) nie używaj przewodów i urządzeń uszkodzonych, nieosłoniętych, 

l) nie dotykaj przewodów elektrycznych, 

ł) nie dotykaj i nie próbuj gasić wodą gniazdka lub urządzenia elektrycznego, z którego unosi się dym, 

m) nie zaglądaj do środka urządzeń elektrycznych, gdy są podłączone do prądu i pracują. 

Kalosze i gumowe lub skórzane rękawice chronią przed porażeniem prądem! 

Pierwszą  pomoc  w porażeniu prądem omówimy  na  lekcji  EDB  w  klasie  VIII 

 

 

Zadanie 1:  Podaj 10 sposobów  oszczędzania  prądu w domu:  pomogą w tym filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi-gtfspbeE 

https://www.youtube.com/watch?v=ssbuazIp4Ts 

https://www.youtube.com/watch?v=zUrhnFc0LMk 

 

Zadanie 2:  Rozwiąż  krzyżówkę z hasłem: 

1. Musisz sprawdzić, czy są sprawne, 

gdy nie ma prądu. 

2. Po porażeniu prądem z silnego 

źródła zasilania potrzebna jest 

jego pomoc. 

3. Może być mikrofalowa. 

4. Wysuszysz nią włosy. 

5. Potoczna nazwa gniazda 

elektrycznego. 

6. Automatyczna w twojej łazience. 

7. Na końcu przewodu 

elektrycznego. 

8. Ma zamrażalnik. 

 

 

 

Odpowiedzi   zadania 1 i 2  prześlij    do  19  maja  2020r. na adres zdzislawalapczynska@psplubniany.pl   
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