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LEKCJA 3

Temat: „Jak bezpiecznie korzystać 
z urządzeń elektrycznych w domu?”

Postęp techniczny spowodował, że uzależniliśmy się od urządzeń zasilanych prądem
elektrycznym. Ułatwiają one życie, ale wprowadzają nowe zagrożenia dla człowieka.

Formy realizacji:
• przyroda, 
• œcie¿ka prozdrowotna, 
• godzina wychowawcza, 
• technika. 

Cele ogólne:
• uœwiadomienie uczniom Ÿróde³ zagro¿eñ wynikaj¹cych z niew³aœciwego korzystania z urz¹dzeñ elektrycznych, 
• kszta³cenie nawyku przewidywania i unikania mo¿liwych zagro¿eñ,
• poznanie zachowañ sprzyjaj¹cych bezpieczeñstwu i zdrowiu.

Cele szczegółowe:
Uczeñ:

• potrafi wymieniæ urz¹dzenia elektryczne, z którymi ma kontakt w gospodarstwie domowym.
• potrafi uruchomiæ wybrane urz¹dzenie wykorzystywane w domu zgodnie z przeczytan¹ instrukcj¹ obs³ugi,
• zna skutki niew³aœciwego u¿ytkowania elektrycznego sprzêtu gospodarstwa domowego,
• potrafi wymieniæ osoby, które nale¿y zawiadomiæ w razie wypadku,
• potrafi opowiedzieæ, jakie mog¹ byæ skutki niew³aœciwego u¿ytkowania elektrycznych urz¹dzeñ gospodarstwa

domowego,
• umie wspó³pracowaæ w grupie przestrzegaj¹c ustalonych regu³.

Metody nauczania: 
• pogadanka, 

Pomoce dydaktyczne:
• materia³y pomocnicze dla nauczyciela i ucznia, 
• karty z urz¹dzeniami elektrycznymi i ich nazwami,
• prostok¹tne karty papieru,
• kolorowe mazaki.

Formy pracy: 
• indywidualna,
• grupowa.
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BEZPIECZNE ZACHOWANIE W DOMU

PLAN ZAJĘĆ:

1. Czynnoœci organizacyjne: nauczyciel sprawdza listê obecnoœci i dzieli klasê na 4 grupy. Uczniowie wybieraj¹ liderów
grup.

2. Uczniowie wykonuj¹ æwiczenie 1 (materia³y pomocnicze dla ucznia). Na podstawie ilustracji oceniaj¹ rodzaj za-
gro¿enia. Formu³uj¹ w formie hase³ zasady korzystania z urz¹dzeñ elektrycznych w kontakcie z wod¹ i innymi ciecza-
mi. Zapisuj¹ je du¿ymi literami na prostok¹tnych kartach papieru. Mog¹ je powiesiæ w gablotach szkolnych.
Nauczyciel podkreœla, ¿e woda jest dobrym przewodnikiem pr¹du (materia³ pomocniczy nr 1).

3. Uczniowie wykonuj¹ æwiczenie 2 z materia³ów dla ucznia. Podaj¹ czynnoœæ, jak¹ nale¿y wykonaæ przed podanymi
naprawami.

4. Uczniowie otrzymuj¹ instrukcjê obs³ugi sprzêtu elektrycznego (æwiczenie 3). Po jej przeczytaniu ka¿da grupa tworzy
krótk¹ instrukcjê obs³ugi suszarki do w³osów. Po zakoñczeniu pracy ka¿da grupa odczytuje swoj¹ instrukcjê.

5. Uczniowie wykonuj¹ æwiczenie 4, wybieraj¹ w³aœciw¹ odpowiedŸ (odpowiedzi – materia³ pomocniczy nr 2).

6. Uczniowie rozwi¹zuj¹ krzy¿ówkê z has³em – ELEKTRYK (æwiczenie 5). 

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA
(dla ucznia na płycie CD)

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1

Pr¹d elektryczny to uporz¹dkowany ruch ³adunków elektrycznych.

£uk elektryczny to rodzaj wy³adowania elektrycznego, przeskok ³adunku elektrycznego o wysokim natê¿eniu pomiêdzy
dwoma elektrodami (cia³ami przewodz¹cymi pr¹d).

Niew³aœciwe u¿ytkowanie urz¹dzeñ elektrycznych mo¿e spowodowaæ:
– pora¿enie i oparzenie pr¹dem elektrycznym,
– po¿ar,
– wybuch.

Najwiêcej wypadków wynikaj¹cych z niew³aœciwego pos³ugiwania siê urz¹dzeniami elektrycznymi powstaje z powodu
pora¿enia pr¹dem elektrycznym.

Pora¿enie pr¹dem elektrycznym – skutek dzia³ania pr¹du elektrycznego na ¿ywy ustrój w wyniku przep³ywu pr¹du przez
cia³o w³¹czone bezpoœrednio w obwód lub w wyniku poœredniego wp³ywu ³uku elektrycznego.

Pr¹d wywiera wp³yw na ustrój i powoduje zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne. Na zwiêkszenie intensywnoœci po-
ra¿enia wp³ywaj¹: podesz³y wiek, z³y ogólny stan zdrowia, spo¿ycie alkoholu, p³eæ ¿eñska. Negatywnie wp³ywaj¹ takie
czynniki jak zwiêkszona wilgotnoœæ otoczenia, mokre pod³o¿e czy spocone rêce.

Przep³yw pr¹du przez cia³o powoduje pobudzenie uk³adu nerwowego i miêœni. W miêœniach wystêpuj¹ skurcze. S¹ one
przyczyn¹ upadku i uszkodzeñ mechanicznych cia³a. Dzia³anie pr¹du na serce mo¿e prowadziæ do zaburzeñ rytmu, a na-
wet zatrzymania akcji serca. 
Szkodliwy wp³yw na mózg i uk³ad nerwowy mo¿e powodowaæ utratê przytomnoœci i bezdech. Na skórze wystêpuj¹
g³êbokie rany oparzeniowe.
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Objawy dzia³ania pr¹du elektrycznego o czêstotliwoœci 50 - 60 Hz na cz³owieka

Wartoœæ 
natê¿enia Objawy

pr¹du [mA]

do 15 Mrowienie, stopniowe drêtwienie, skurcze miêœni palców i ramion, a¿ do objawów bólu.

15 - 30 Silny skurcz ramion, utrudniony oddech, wzrost ciœnienia krwi.

30 - 50 Nieregularna praca serca, bardzo silne skurcze miêœni, utrata przytomnoœci, 
przy d³u¿szym czasie dzia³ania pr¹du migotanie komór serca.

50 - kilkaset Migotanie komór serca, utrata przytomnoœci. 

ponad kilkaset Powtarzaj¹ce siê zatrzymania pracy serca, utrata przytomnoœci, oparzenia. 

Pr¹d o natê¿eniu do 30 mA jest pr¹dem samouwolnienia siê dla cz³owieka w przeciêtnych warunkach otocznia.

Pora¿enia i oparzenia pr¹dem elektrycznym spowodowane s¹:
• wadliw¹ budow¹ urz¹dzeñ,
• lekkomyœlnoœci¹,
• ³ukiem elektrycznym,
• pojawieniem siê napiêcia na metalowych czêœciach urz¹dzeñ (tych elementach, które zwykle nie s¹ pod napiêciem).

W gospodarstwach domowych przyczyn¹ œmiertelnych pora¿eñ s¹ najczêœciej uszkodzone przewody, wtyczki, wy³¹czniki
oraz naprawy tego sprzêtu we w³asnym zakresie.

Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym

• Nie wyci¹gaj wtyczki z gniazdka ci¹gn¹c za sznur.

• Nie naprawiaj przewodów elektrycznych taœm¹ izolacyjn¹, samoprzylepn¹ lub plastrem. Wymieñ je na nowe.

• Nie dotykaj mokrymi rêkami urz¹dzeñ elektrycznych.

• Nie korzystaj z urz¹dzeñ elektrycznych w czasie k¹pieli w wannie lub pod prysznicem.

• Przed napraw¹ sprzêtu elektrycznego od³¹cz go od pr¹du. Pamiêtaj o tym wymieniaj¹c ¿arówkê.

• Stosuj zawsze gniazdka z bolcem.

• Je¿eli nie masz kwalifikacji, nie wykonuj napraw urz¹dzeñ elektrycznych.

• Sprawdzaj, czy dzieci nie manipuluj¹ przy gniazdach wtyczkowych.

• Nie zostawiaj bez nadzoru urz¹dzeñ elektrycznych takich jak: ¿elazko, grza³ka, piecyk elektryczny. Mo¿e dojœæ do
po¿aru.

• Nie u¿ywaj zawilgoconego sprzêtu elektrycznego.

Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV.

Z takim napiêciem mamy do czynienia tak¿e w urz¹dzeniach gospodarstwa domowego. W przypadku pora¿enia pr¹dem
elektrycznym szansa na uratowanie ¿ycia zale¿y od szybkoœci i sprawnoœci dzia³ania ratownika.

Najwa¿niejsz¹ czynnoœci¹ przy ratowaniu osoby pora¿onej jest uwolnienie jej spod dzia³ania pr¹du elektrycznego. Mo¿na
tego dokonaæ przerywaj¹c obwód elektryczny - przez wyci¹gniêcie wtyczki z gniazdka lub wykrêcenie bezpiecznika lub
przez odci¹gniêcie pora¿onego od urz¹dzeñ. Mo¿na to zrobiæ ci¹gn¹c pora¿onego za odzie¿. Gdy oderwanie pora¿onego
za odzie¿ nie jest mo¿liwe, nale¿y odsun¹æ go spod napiêcia przy u¿yciu suchej drewnianej listwy, kija. Sam ratownik izolu-
je siê od pod³o¿a dostêpnym materia³em izolacyjnym. Ratownik musi byæ zawsze dok³adnie izolowany. Nie wolno chwytaæ
ratowanego przewodem przewodz¹cym elektrycznoœæ lub go³ymi rêkami za cia³o.

Po usuniêciu pora¿onego z niebezpiecznego miejsca kontroluje siê u niego oddech i têtno. W przypadku utraty przytomnoœ-
ci i zachowanym oddechu stosuje siê tzw. bezpieczne u³o¿enie na boku i przytrzymuje go, aby wskutek bez³adnych ruchów
nie dosz³o do opadniêcia jêzyka i zatkania wejœcia do krtani. W razie zatrzymania oddechu stosuje siê sztuczne oddychanie.
W razie zatrzymania akcji serca nale¿y wykonaæ natychmiast zewnêtrzny masa¿ serca. Czynnoœci te powinna wykonywaæ
osoba odpowiednio przeszkolona. Niew³aœciwe przeprowadzenie zabiegów ratowniczych mo¿e byæ przyczyn¹ katastrofy.
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W przypadku rozwijania siê wstrz¹su rozpoczyna siê postêpowanie przeciwwstrz¹sowe. Sprawdza siê têtno na têtnicy
szyjnej, stosuje siê u³o¿enie z uniesieniem koñczyn ku górze, powoduj¹ce przemieszczenie krwi w kierunku serca i mózgu.
Nale¿y chroniæ chorego przed utrat¹ ciep³a i go uspokajaæ. Nie nale¿y poszkodowanego przewoziæ przygodnym transportem,
poniewa¿ mo¿na spowodowaæ dodatkowe urazy. Nale¿y wezwaæ karetkê pogotowia ratunkowego i powiadomiæ, z jakim
rodzajem pora¿enia ma siê do czynienia.

Uwolnienie pora¿onego spod dzia³ania pr¹du i rozpoczêcie akcji ratowniczej powinno nast¹piæ jak najszybciej, poniewa¿
w miarê up³ywu czasu szanse na uratowanie malej¹.

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2

ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ 

Ćwiczenie 4

Nr pytania 1 2 3 4 5 6 7 8

odpowiedŸ b a b a a a a b

Ćwiczenie 5

S³owa krzy¿ówki: 1 – bezpieczniki,   2 – lekarz,   3 – kuchenka,   4 – suszarka,   5 – kontakt,   6 – pralka, 
7 – wtyczka,   8 – lodówka.

Has³o: ELEKTRYK

BEZPIECZNE ZACHOWANIE W DOMU



MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA – LEKCJA 3

Temat: „Jak bezpiecznie korzystać 
z urządzeń elektrycznych w domu?”

Postęp techniczny spowodował, że uzależniliśmy się od urządzeń zasilanych prądem
elektrycznym. Ułatwiają one życie, ale wprowadzają nowe zagrożenia dla człowieka.

Ćwiczenie 1

Na podstawie ilustracji opisz, co mo¿e siê zdarzyæ. Sformu³uj has³a do ka¿dego rysunku przestrze-
gaj¹ce przed niew³aœciwym pos³ugiwaniem siê urz¹dzeniami elektrycznymi. Zapisz je na kartkach
papieru i zawieœ w widocznym miejscu w klasie.

Ćwiczenie 2

Napisz w kó³ku, jak¹ czynnoœæ nale¿y wykonaæ przed np. wymian¹ ¿arówki.

Pamiêtaj, ¿e sam nie powinieneœ wykonywaæ tych napraw.
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Ćwiczenie 3

Przeczytaj uwa¿nie instrukcjê obs³ugi urz¹dzenia elektrycznego. Napisz na kartce prost¹ instrukcjê obs³ugi suszarki
do w³osów.

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA U¯YTKOWNIKA
• Przed u¿yciem przeczytaj dok³adnie instrukcjê obs³ugi.
• Zachowaj szczególn¹ ostro¿noœæ, gdy w pobli¿u urz¹dzenia znajduj¹ siê dzieci.
• Nie wykorzystuj urz¹dzenia do innych celów, ni¿ zosta³o ono przeznaczone.
• Nie wolno zanurzaæ urz¹dzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub w innych p³ynach.
• Nie wolno zostawiaæ urz¹dzenia bez nadzoru podczas pracy.
• Zawsze wyjmuj wtyczkê z gniazda sieciowego, gdy nie u¿ywasz urz¹dzenia lub przed rozpoczêciem czyszczenia.
• Nie wolno u¿ywaæ uszkodzonego urz¹dzenia, równie¿ wtedy, gdy uszkodzony jest przewód lub wtyczka – w takim przy-

padku oddaj urz¹dzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
• U¿ycie akcesoriów nie polecanych przez producenta mo¿e spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia, po¿ar lub nawet

obra¿enia cia³a.
• Nie wolno korzystaæ z urz¹dzenia na wolnym powietrzu.
• Nie wieszaj przewodu zasilania na ostrych krawêdziach i nie pozwól, aby styka³ siê z gor¹cymi powierzchniami.
• Nie wolno stawiaæ urz¹dzenia w pobli¿u kuchni elektrycznych i gazowych, palników, piekarników, itp.
• Podczas opiekania nie wolno dotykaæ gor¹cych powierzchni urz¹dzenia – do otwierania u¿ywaæ nale¿y tylko prze-

znaczonego do tego celu uchwytu.
• Przed rozpoczêciem czyszczenia nale¿y najpierw wyj¹æ wtyczkê z gniazda sieciowego i odczekaæ a¿ urz¹dzenie ostygnie.
Urz¹dzenie powinno byæ pod³¹czone do gniazdka sieciowego z bolcem uziemiaj¹cym.

U¯YTKOWANIE URZ¥DZENIA 
1. Przed pierwszym u¿yciem nale¿y przetrzeæ p³yty grzejne we wnêtrzu opiekacza wilgotn¹, a nastêpnie such¹

œciereczk¹.
2. Posmaruj p³yty grzejne mas³em, margaryn¹ lub innym t³uszczem spo¿ywczym.
3. W³ó¿ wtyczkê do gniazda sieciowego. Lampka sygnalizacyjna (1) powinna siê zapaliæ.
4. Zamknij gofrownicê i przygotuj kanapki do opiekania.
5. Po ok. 5 minutach, kiedy to gofrownica nagrzeje siê do odpowiedniej temperatury, lampka sygnalizacyjna zapali siê.
6. Otwórz ca³kowicie gofrownicê, u³ó¿ ciasto na p³ycie grzejnej i delikatnie zamknij górn¹ pokrywê (2). Zaciœnij pokry-

wy spinaczem (4). Podczas zamykania i otwierania nale¿y uwa¿aæ na wydobywaj¹c¹ siê po bokach gofrownicy parê.
7. Podczas zapiekania lampka sygnalizacyjna (1) bêdzie zapalaæ siê i gasn¹æ - termostat bêdzie utrzymywaæ odpowied-

ni¹ temperaturê.
8. Gofry bêd¹ gotowe po ok. 2-3 minutach zapiekania.
9. Otwórz ca³kowicie górn¹ pokrywê (2) i wyjmij gofry, u¿ywaj¹c w tym celu plastykowej lub drewnianej ³opatki.

UWAGA! Nie wolno u¿ywaæ metalowych sztuæców, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie powierzchni p³yt
grzejnych!

10. Przed rozpoczêciem przygotowania nastêpnych gofrów nale¿y zamkn¹æ gofrownicê, aby utrzymaæ temperaturê.
11. Po zakoñczeniu pieczenia wyjmij wtyczkê z gniazdka sieciowego i odstaw urz¹dzenie do ostygniêcia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1. Przed przyst¹pieniem do czyszczenia (oraz po skoñczeniu zapiekania) nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniazdka sieciowego

i poczekaæ, a¿ urz¹dzenie ostygnie.
2. wytrzyj wnêtrze i brzegi urz¹dzenia delikatn¹ œciereczk¹ lub rêcznikiem.
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Ćwiczenie 4

Wybierz w³aœciw¹ odpowiedŸ:

Urz¹dzenia elektryczne nale¿y uruchamiaæ:

a) mokrymi rêkami,

b) suchymi rêkami.

Gdy wylejê herbatê na klawiaturê komputera, to:

a) zepsuje siê klawiatura,

b) nic siê nie stanie.

Je¿eli dziecko w³o¿y metalowy gwóŸdŸ do kontaktu, to: 

a) nic siê nie stanie,

b) dojdzie do pora¿enia pr¹dem elektrycznym.

Je¿eli chcemy wymieniæ ¿arówkê, to:

a) wy³¹czamy bezpiecznik,

b) wymieniamy j¹ bez wy³¹czania bezpiecznika.

Osobie pora¿onej pr¹dem mo¿emy udzieliæ pomocy:

a) uwalniaj¹c j¹ spod napiêcia,

b) bez odcinania Ÿród³a pr¹du.

Susz¹c w³osy powinieneœ:

a) wyjœæ z wanny z wod¹,

b) mo¿esz suszyæ w³osy w wannie z wod¹.

W razie wypadku zawiadamiamy pogotowie ratunkowe dzwoni¹c pod numer:

a) 999,

b) 997.

Wtyczkê z gniazdka nale¿y wyci¹gn¹æ ci¹gn¹c: 

a) za przewód elektryczny,

b) za wtyczkê.
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Ćwiczenie 5

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê z has³em.

Pytania do krzy¿ówki:
1. Musisz sprawdziæ, czy s¹ sprawne, gdy nie ma pr¹du.
2. Po pora¿eniu pr¹dem z silnego Ÿród³a zasilania potrzebna jest jego pomoc.
3. Mo¿e byæ mikrofalowa
4. Wysuszysz ni¹ w³osy.
5. Potoczna nazwa gniazda elektrycznego.
6. Automatyczna w twojej ³azience.
7. Na koñcu przewodu elektrycznego.
8. Ma zamra¿alnik.
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