
Technika kl. VI 29.10.2020 r. 
Temat : Instalacje i opłaty domowe 
 

Wykonajcie zadanie 1. Uczniowie wpisują w odpowiednie miejsca diagramu podane nazwy 
zawodów, a potem z pól oznaczonych cyframi odczytują hasło i wyjaśniają jego znaczenie. 

 Odpowiedz na pytanie w zeszycie: „Jakie instalacje występują w Twoim domu?”. 
 

Uczniowie wykonują ćw. 1 ze s. 20 podręcznika. 
Przeczytajcie  tekst „Skąd się bierze woda w kranie?” ze s. 21. Następnie uzupełnijcie 

schemat przedstawiający drogę wody od ujęcia do odbiorcy (zadanie 2 w karcie pracy). 

 „Gdzie w naszej okolicy znajduje się oczyszczalnia ścieków lub dokąd się wywozi 
ścieki kanalizacyjne z szamba?”. Zgromadzone pomysły zostają wykorzystane do 
realizacji ćw. 2 i 3 ze s. 21 podręcznika. 

Nauczyciel przekazuje uczniom wiadomości na temat urządzeń mierzących zużycie mediów 
w domu. Objaśnia też, w jakich jednostkach mierzy się zużycie poszczególnych zasobów. 
Uczniowie odpowiadają na pytanie, gdzie w ich domach (mieszkaniach) znajdują się 
liczniki poboru wody, energii elektrycznej i gazu. 

 „Jak odczytać wskazania licznika wody?” -zasadę obliczania zużycia mediów, od wartości 
większej (odczyt drugi) odejmuje się mniejszą (odczyt pierwszy). Przy spisywaniu 
pomiarów należy pominąć wartość wskazaną po przecinku.  

Uczniowie przyglądają się licznikom przedstawionym w ćw. 4 na s. 21 i obliczają zużycie 
ciepłej oraz zimnej wody. 

Zapoznajcie  się z tekstem dotyczącym ciepła w mieszkaniu (podręcznik, s. 22). Uczniowie 
rozwiązują rebus z ćw. 5 ze s. 22 i ćw. z tej samej strony. 

 

Zadanie domowe: 
Wykonaj ćw. 9. ze s. 24 podręcznika - wyszukaj informacje o odnawialnych źródłach energii. 
Podaj cztery przykłady tych źródeł. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karta pracy Instalacje i opłaty domowe 
 
 
1. Wpisz podane wyrazy we właściwe miejsca diagramu. Następnie z pól oznaczonych 
cyframi odczytaj hasło i wyjaśnij jego znaczenie. 
 
hydraulik, cieśla, stolarz, projektant 

 
Hasło:……………………………….. - ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Połącz strzałkami podane w ramkach pojęcia tak, aby powstał schemat ilustrujący drogę 
wody od zbiornika do odbiorcy. 
 

 
 
3. Uszereguj etapy przesyłu energii elektrycznej. W tym celu wstaw w kratki cyfry od 1 do 4. 

☐ tablica rozdzielcza 

☐ przewody biegnące pod lub nad ziemią 

☐ elektrownia 

☐ obwody elektryczne 



 
 „Alternatywne źródła energii" 
 

Mocne strony  Słabe strony 

• odnawialność zasobów  • niedostateczna ilość energii 
• nie trzeba wkładać dużo wysiłku w pozyskanie energii  • wysoka cena nowych rozwiązań technicznych 

S  W 

  

O  T 

• niższe rachunki  • bezrobocie 
• czystsze powietrze  • protesty dostawców energii pozyskiwanej w tradycyjny 

sposób • ratowanie ginących gatunków zwierząt i roślin  

Szanse, korzyści  Zagrożenia 

 
 
Przykładowe asocjogramy dotyczące kwestii racjonalnego korzystania z mediów 

 


