
LEKCJA 1

Temat: Zagrożenie pożarowe

Formy realizacji:
• œcie¿ka edukacyjna, lekcja techniki (45 minutowa jednostka lekcyjna) w klasie pierwszej.

Cele szczegółowe lekcji:
• uœwiadomienie zagro¿eñ po¿arowych,
• kszta³towanie nawyków, zachowañ podczas po¿aru i ewakuacji.

Cele operacyjne:
Po zakoñczeniu zajêæ uczeñ:

• rozpoznaje i w³aœciwie interpretuje znaki i symbole przeciwpo¿arowe,
• potrafi wymieniæ najczêstsze przyczyny po¿arów,
• rozpoznaje rodzaje œrodków gaœniczych,
• umie w³aœciwie zastosowaæ rodzaje gaœnic do pal¹cego siê œrodka,
• potrafi racjonalnie zachowaæ siê w przypadku po¿aru.

Metody nauczania: 
• podaj¹ce (pogadanka, anegdota, dyskusja, objaœnienie),
• eksponuj¹ce (pokaz z objaœnieniem, pokaz z instrukta¿em, ekspozycja),
• metoda zajêæ praktycznych,
• analiza znaków i symboli.

Pomoce dydaktyczne:
• komputer z oprogramowaniem biurowym,
• rzutnik pisma,
• znaki ���be�z�p�i�e�c�z�e�ñ�s�t�w�a,
• instrukcje przeciwpo¿arowe,
• tablice,
• gaœnice,
• procedury ewakuacji z planem budynku,
• karta pracy ucznia,
• prezentacja multimedialna „Zagro¿enia po¿arowe”,
• foliogramy.

Formy aktywizacji uczniów: 
• praca w grupach, okreœlenie przyczyny powstawania po¿arów,
• symulacje, okreœlenie rodzaju po¿aru, uczniowie proponuj¹, czym gasiæ,
• burza mózgów i dyskusja, jak siê zachowaæ, gdy zauwa¿ê po¿ar.

Spis foliogramów
Nr Tytu³
1. Znaki ewakuacyjne.
2. Znaki ochrony przeciwpo¿arowej.
3. Instrukcja alarmowa i postêpowania w �p�r�z�y��p�a�d�k�u �p�o�w�s�t�a�n�i�a po¿aru.
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PLAN ZAJĘĆ ZE WSKAZÓWKAMI METODYCZNYMI

L.p. Czynnoœci Czas

1. Czynnoœci organizacyjne. 3 min.

2. Prezentacja „Instrukcji Bezpieczeñstwa”, pogadanka nauczyciela na temat
przestrzegania zasad bezpieczeñstwa po¿arowego. 5 min.

3. Prezentacja foliogramów nr 1, 2, 3, pogadanka nauczyciela na temat ��s�t�o�s�o�w�a�n�y�c�h� �w
rfkurqlh#su}hflzsr}durzhm# symboli, znaków, sygna³ów alarmowych. 5 min.

4. „Burza mózgów” na temat najczêstszych przyczyn powstawania po¿arów. Uczniowie
wymieniaj¹ przyczyny i zapisuj¹ w karcie pracy. W przypadku ró¿nic wymagany jest
komentarz nauczyciela. 5 min.

5. Pogadanka nauczyciela na temat przeznaczenia sprzêtu gaœniczego. Nauczyciel
okreœla rodzaj po¿aru, uczniowie proponuj¹, czym gasiæ, zapisuj¹ w karcie pracy.
W przypadku ró¿nic wymagany jest komentarz nauczyciela. 10 min.

6. Prezentacja multimedialna „Zagro¿enia po¿arowe”. Komentarz nauczyciela na temat
bezpiecznych zachowañ. 7 min.

7. „Burza mózgów” na temat, jak powinienem siê zachowaæ, gdy zauwa¿ê po¿ar?
Uczniowie wymieniaj¹ przyk³ady i zapisuj¹ w karcie pracy. W przypadku ró¿nic
wymagany jest komentarz nauczyciela. 10 min.

8. Podsumowanie lekcji, zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczne zachowanie.
Zadanie pracy domowej – rozwi¹zanie krzy¿ówki. 3 min.

FORMY AKTYWIZACJI UCZNIÓW:

Nale¿y wspólnie z uczniami okreœliæ przyczyny powstawania po¿arów i zapisaæ w karcie pracy.

Najczêstsze przyczyny powstawania po¿arów:
• zaprószenie ognia (u¿ywanie otwartego ognia, niedopa³ki, ogniska, fajerwerki),
• niew³aœciwe pos³ugiwanie siê urz¹dzeniami elektrycznymi, uszkodzona instalacja elektryczna, zwarcia,
• niew³aœciwe pos³ugiwanie siê urz¹dzeniami gazowymi, uszkodzona instalacja gazowa,
• niew³aœciwe przechowywanie œrodków ³atwo�z�apalnych w piwnicach, komórkach, na strychach, 
• wypadki drogowe, uszkodzenia instalacji elektrycznej, paliwowej, gazowej w samochodach,
• podpalenia, bezmyœlne wypalanie trawy, lasu, pozostawianie œmieci w lesie (np. szk³a). 

Nauczyciel okreœla rodzaj po¿aru, uczniowie proponuj¹, czym go gasiæ:
• po¿ar telewizora, komputera, silnika elektrycznego – nale¿y gasiæ gaœnic¹ œniegow¹,
• po¿ar w bibliotece szkolnej – nale¿y gasiæ wod¹ lub gaœnic¹ pianow¹,
• po¿ar benzyny, oleju, farb – nale¿y gasiæ piachem, kocem�,� gaœnic¹ proszkow¹� �l�u�b� �g�a�œ�n�i�c�¹� �p�i�a�n�o�w�¹,
• po¿ar samochodu – nale¿y gasiæ gaœnic¹ proszkow¹.

Nauczyciel informuje o zagro¿eniach w domu, w szkole i w innych budynkach u¿ytecznoœci publicznej. Prezentuje znaki
bezpieczeñstwa:
• ewakuacyjne, 
• ochrony przeciwpo¿arowej. 
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Omówienie, prezentacja – przeznaczenie sprzêtu gaœniczego: 
• hydrant – �g�a�s�z�e�n�i�e� �w�o�d�¹� �p�o�d�a�w�a�n�¹� �z� ��w�ê�¿�a �p�o�¿�a�r�n�i�c�z�e�g�o� (nie wolno u¿ywaæ do gaszenia instalacji elektrycznych),
• koc gaœniczy – gaszenie przez narzucenie koca na pal¹cy siê przedmiot, aby odci¹æ dop³yw powietrza,
• gaœnice:

– pianowa – gaszenie zapewnia szybkie ch³odzenie �s�t�r�e�f�y �p�o�¿�a�r�u� �i� �m�a�t�e�r�i�a�³��u� �p�a�l�n�e�g�o�,� �a� tak¿e tworzy na
powierzchni pow³okê uniemo¿liwiaj¹c¹ ponowne zapalenie, nie stosowaæ do gaszenia cia³ reaguj¹cych z wod¹,
np.: sód, potas, wapno,

– proszkowa – gaszenie zapewnia szybkie ch³odzenie, tworzy warstwê izolacyjn¹ przed ogniem; mo¿liwoœæ
gaszenia urz¹dzeñ elektrycznych. Nie stosowaæ do gaszenia czêœci ruchomych maszyn, komputerów i sprzêtu
elektronicznego,

– œniegowa – gaszenie zapewnia szybkie ch³odzenie, zdmuchuje p³omieñ, dzia³a t³umi¹co wprowadzaj¹c CO2.
Mo¿na stosowaæ do gaszenia urz¹dzeñ pod napiêciem. Nie stosowaæ do gaszenia po¿arów siarki, wêgla, me-
tali lekkich, pal¹cych siê ludzi.

Przedstawienie i zapoznanie uczniów z instrukcj¹ przeciwpo¿arow¹, drog¹ ewakuacyjn¹ oraz procedurami zachowania
siê podczas po¿aru szko³y i ewakuacji oraz z sygna³ami alarmowymi.

Najwa¿niejszym efektem zajêæ jest nabycie przez uczniów umiejêtnoœci stosowania siê do procedur ewakuacyjnych oraz
racjonalne zachowanie siê w przypadku zagro¿enia po¿arem.

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA
Ochrona przeciwpo¿arowa polega na realizacji zadañ, celem których jest ochrona ¿ycia, zdrowia, mienia oraz œro-
dowiska przed po¿arem, klêsk¹ ¿ywio³ow¹ innym zagro¿eniem stanowi o tym ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz. U.#}#2�0�0�2� r�.� �n�r� ��1�4��7,� �p�o�z�.� �1�2�2�9 z póŸniejszymi zmianami)

Zadania:
a. zapobieganie powstawaniu i rozpowszechnianiu siê po¿aru, klêski ¿ywio³owej lub innego zagro¿enia,
b. zapewnienie si³ i œrodków do zwalczania po¿aru, klêski ¿ywio³owej lub innego zagro¿enia,
c. prowadzenie dzia³añ ratowniczych.

1. Na zagrożenia w czasie pożaru mają wpływ:
• szybkoœæ jego rozprzestrzeniania siê, ewentualne utrudnienia w prowadzeniu akcji ratunkowej, liczba osób przeby-

waj¹cych w budynku,
• warunki bezpieczeñstwa budowlanego, odpornoœæ po¿arowa budynków, drogi ewakuacyjne, elementy wykoñczenia

wnêtrz,
• bezpieczeñstwo konstrukcji zapewniaj¹ce nie zniszczenie jej w ca³oœci lub czêœci oraz noœnoœæ konstrukcji w czasie

prowadzenia akcji ppo¿.,
• organizacja i warunki ewakuacji, procedury postêpowania, oznakowanie wyjœæ, œrodki alarmowania,
• instalacje i urz¹dzenia techniczne, gazowe, elektryczne, technologiczne,
• organizacja dozoru technicznego obiektu i obs³ugi osób przebywaj¹cych w budynku,
• sprawnoœæ i skutecznoœæ systemów zabezpieczeñ oraz sprzêt i urz¹dzenia do prowadzenia akcji ratunkowej,
• warunki do prowadzenia akcji ratunkowej i przygotowanie obiektu do podjêcia dzia³añ �r�a�t�o�w�n�i�c�z�y�c�h.

2. Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów i ich rozprzestrzeniania się to:
• rzucenie pal¹cych siê niedopa³ków papierosów na materia³y palne,
• pozostawione bez dozoru w³¹czone odbiorniki energii elektrycznej, 
• u¿ycie otwartego ognia, palenie papierosów w miejscach zabronionych,
• nieprawid³owe eksploatowanie i konserwowanie urz¹dzeñ i instalacji elektrycznych, gazowych, grzewczych,
• prowadzenie prac spawalniczych bez zabezpieczenia,
• niew³aœciwe sk³adowanie lub pos³ugiwanie siê materia³ami palnymi,
• w³¹czanie do sieci elektrycznej urz¹dzeñ powoduj¹cych przeci¹¿enie instalacji,
• nieprzestrzeganie przepisów i zasad ochrony przeciwpo¿arowej,
• nieumyœlne lub umyœlne spowodowanie zagro¿enia po¿arowego,
• palne elementy wystroju i wyposa¿enia pomieszczeñ,
• iloœæ i rodzaj materia³ów palnych znajduj¹cych siê w pomieszczeniu,
• niesprawny sprzêt ppo¿. lub jego brak,
• nieznajomoœæ zasad postêpowania i obs³ugi sprzêtu w przypadku powstania po¿aru,
• nieskuteczne œrodki alarmowania o powsta³ym po¿arze.
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3. Czynniki decydujące o zagrożeniu życia:
• uk³ad pomieszczeñ, odleg³oœæ miejsca pobytu od wyjœcia ewakuacyjnego,
• zamkniête drzwi ewakuacyjne, zatarasowane drogi ewakuacyjne uniemo¿liwiaj¹ce szybkie opuszczenie strefy

zagro¿onej po¿arem,
• gwa³towny rozwój po¿aru, silne zadymienie, wybuch,
• zaczadzenia, zatrucia gazami toksycznymi, oparzenia i inne urazy cia³a,
• nadmierna liczba osób przebywaj¹ca w zagro¿onym pomieszczeniu,
• Ÿle przeprowadzona ewakuacja, 
• panika.

4. Ogólne wskazania ograniczające zagrożenie pożarowe:
Pomieszczenia mieszkalne, u¿ytecznoœci publicznej, techniczne i gospodarcze powinny byæ w dobrym stanie tech-
nicznym i wyposa¿one w sprzêt ppo¿.�,� �a� �o�s�o�b�y� �z�n�a�j�d�u�j�¹�c�e� �s�i�ê� �t�a�m� �p�r�z�e�s�z�k�o�l�n�e�.

Zabrania się:
• wszelkich czynnoœci mog¹cych wywo³aæ po¿ar lub utrudniæ akcjê ratownicz¹, tj. palenia tytoniu, u¿ywania otwartego

ognia i innych czynników mog¹cych zainicjowaæ zap³on (po¿ar):
– w miejscach wystêpowania materia³ów niebezpiecznych,
– w strefie zagro¿enia wybuchem,
– w miejscach wystêpowania innych materia³ów palnych,
– w miejscach oznakowanych zgodnie z PN,

• przechowywania ponadnormatywnych iloœci materia³ów, cieczy i odpadów palnych,
• zamykania i tarasowania dróg ewakuacyjnych uniemo¿liwiaj¹cych sprawn¹ ewakuacjê,
• umieszczania materia³ów palnych pod urz¹dzeniami lub instalacjami nagrzewaj¹cymi siê do 100°C w odleg-

³oœci 0,5 m,
• spalania œmieci i odpadów w miejscach mog¹cych spowodowaæ zagro¿enie po¿arowe,
• gara¿owania pojazdów silnikowych w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu,
• rozgrzewania smo³y i innych materia³ów w odleg³oœci mniejszej ni¿ 5 m od obiektów lub materia³ów palnych,
• stosowania os³on punktów œwietlnych z materia³ów palnych (odleg³oœæ niepalnej os³ony powinna wynosiæ 0,05 m),
• niestosowania siê do instrukcji obs³ugi urz¹dzeñ,
• korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych i gazowych,
• pozostawiania bez dozoru w³¹czonych urz¹dzeñ elektrycznych nieprzystosowanych do ci¹g³ej pracy,
• w³¹czania urz¹dzeñ elektrycznych powoduj¹cych przeci¹¿enie instalacji,
• ustawiania urz¹dzeñ grzewczych na materia³ach palnych,
• naprawiania i przeróbki urz¹dzeñ, instalacji gazowych i elektrycznych bez wymaganych uprawnieñ i kwalifikacji,
• przechowywania substancji, których wzajemne oddzia³ywanie mo¿e spowodowaæ po¿ar,
• u¿ywania sprzêtu i urz¹dzeñ ppo¿. do celów nie zwi¹zanych z przeznaczeniem,
• przechowywania cieczy o temperaturze zap³onu 55oC w nieatestowanych pojemnikach w ponadnormatywnych

iloœciach.

Obowiązki:
• pomieszczenia i miejsca wyznaczone do palenia tytoniu powinny mieæ kosze i popielniczki z niepalnych materia³ów,
• obiekty budowlane nale¿y wyposa¿yæ w oœwietlenie awaryjne,
• w miejscach widocznych nale¿y umieszczaæ wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcje postêpowania na wypadek

�p�o�w�s�t�a�n�i�a� po¿aru,
• nale¿y oznakowaæ drogi ewakuacyjne,
• nale¿y oznakowaæ miejsca, w których znajduj¹ siê urz¹dzenia przeciwpo¿arowe,
• nale¿y oznakowaæ g³ówne wy³¹czniki pr¹du, gazu,
• nale¿y oznakowaæ pomieszczenia, w których wystêpuj¹ materia³y ³atwo�z�apalne,
• w budynkach mieszkalnych nie nale¿y przechowywaæ materia³ów ³atwo�z�apalnych na tarasach, balkonach i log-

giach, w piwnicach, na poddaszu i strychu, klatce schodowej i korytarzu oraz w innych pomieszczeniach ogól-
nie dostêpnych. 
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5. Rodzaje pożarów:
Obowi¹zek dokonania doboru i rozmieszczenie podrêcznego sprzêtu gaœniczego wynika z ustawy.
P�r�z�y�j�ê�t�a� �z�o�s�t�a�³�a� zasada, ¿e obiekty powinny byæ wyposa¿one w podrêczny sprzêt gaœniczy 
��i� �a�g�r�e�g�a�t�y� �z�g�o�d�n�i�e� z� �P�N�-�7�5�/�M�-�5�1�0�0�0� dostosowane do odpowiednich grup po¿arów A, B, C, D:

A.    Po¿ary cia³ sta³ych, pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk powstaje zjawisko
¿arzenia, np.: drewno, papier, s³oma, wêgiel, tworzywa sztuczne, tkaniny;

B.    Po¿ary cieczy palnych i substancji sta³ych topi¹cych siê wskutek ciep³a wytwarzanego przy po¿arze, np.: benzyna,
alkohole, aceton, eter, oleje, lakiery, t³uszcze, parafina, stearyna, pak, naftalen, smo³a;

C.    Po¿ary gazów, np.: metan, acetylen, propan, wodór, gaz miejski;

D.    Po¿ary metali, np.: magnez, sód, uran, �p�o�t�a�s�.

�E�.� � � � P�o�¿�a�r�y metali, np.: magnez, sód, uran, potas.

ZADANIA KONTROLNE Z ROZWIĄZANIAMI

Zadanie nr 1.
Najczêstsze przyczyny powstawania po¿arów:
• zaprószenie ognia (u¿ywanie otwartego ognia, niedopa³ki, ogniska, fajerwerki, dzieci bez opieki),
• niew³aœciwe pos³ugiwanie siê urz¹dzeniami elektrycznymi, uszkodzona instalacja elektryczna, zwarcia,
• niew³aœciwe pos³ugiwanie siê urz¹dzeniami gazowymi, uszkodzona instalacja gazowa,
• niew³aœciwe przechowywanie œrodków ³atwo�z�apalnych w piwnicach, na strychach, w komórkach,
• wypadki drogowe, uszkodzenia instalacji elektrycznej, paliwowej, gazowej w samochodach,
• podpalenia, bezmyœlne wypalanie trawy, lasu, pozostawianie œmieci w lesie (np. szk³a). 

Zadanie nr 2.
W zale¿noœci od rodzaju po¿aru, zaproponuj, czym go gasiæ.
• po¿ar telewizora, komputera, silnika elektrycznego – nale¿y gasiæ gaœnic¹ œniegow¹,
• po¿ar w bibliotece szkolnej – nale¿y gasiæ wod¹ lub gaœnic¹ pianow¹,
• po¿ar benzyny, oleju, farb – nale¿y gasiæ piachem, kocem, gaœnic¹ proszkow¹,
• po¿ar samochodu – nale¿y gasiæ gaœnic¹ proszkow¹.

Zadanie nr 3.
Jak powinienem zachowaæ siê, gdy zauwa¿ê po¿ar?
1. Nie ulegaæ panice.
2. Zawiadomiæ stra¿ po¿arn¹ – tel. 998 lub 112.
3. Zawiadomiæ doros³ych, s¹siadów.
4. Podj¹æ próbê gaszenia ognia podrêcznymi œrodkami gaœniczymi w obecnoœci doros³ych.
5. Ewakuowaæ siê z miejsca zagro¿enia, nie korzystaæ z windy. 

PRACA DOMOWA 

S³owa krzy¿ówki:
1. po¿ar, 2. pianowa, 3. œniegowa, 4. piach, 5. proszkowa, 6. woda.

Has³o: PANIKA – to nag³y, niepohamowany, czêsto nieuzasadniony strach, przera¿enie ogarniaj¹ce zwykle wiêksz¹ grupê
ludzi. W przypadku zagro¿enia nale¿y zachowaæ spokój.
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KARTA PRACY UCZNIA – LEKCJA 1

Temat: Zagrożenie pożarowe

INFORMACJE PODSTAWOWE

Po¿ar – to palenie siê budynków, lasów; ogieñ ogarniaj¹cy du¿¹ przestrzeñ.

Znaki ewakuacyjne

Znaki ochrony przeciwpo¿arowej

Przeznaczenie sprzêtu gaœniczego.
• hydrant – gaszenie przy pomocy wê¿a, wod¹ (nie wolno u¿ywaæ do gaszenia instalacji elek-

trycznych),
• koc gaœniczy – gaszenie przez narzucenie koca na pal¹cy siê przedmiot, aby odci¹æ dop³yw po-

wietrza.
• gaœnice:

– pianowa – gaszenie zapewnia szybkie ch³odzenie �s�t�r�e�f�y� �p�o�¿�a�r�u� �i� �m�a�t�e�r�i�a�³�u� �p�a�l�n�e�g�o�,�� 
�a� �t�a�k�¿�e tworzy na powierzchni pow³okê uniemo¿liwiaj¹c¹ ponowne zapalenie, nie
stosowaæ do gaszenia cia³ reaguj¹cych z wod¹, np.: sód, potas, wapno,

– proszkowa – gaszenie zapewnia szybkie ch³odzenie, tworzy warstwê izolacyjn¹ przed ogniem;
mo¿liwoœæ gaszenia urz¹dzeñ elektrycznych. Nie stosowaæ do gaszenia czêœci ruchomych
maszyn, komputerów i sprzêtu elektronicznego,

– œniegowa – gaszenie zapewnia szybkie ch³odzenie, zdmuchuje p³omieñ, dzia³a t³umi¹co
wprowadzaj¹c CO2. Mo¿na stosowaæ do gaszenia urz¹dzeñ pod napiêciem. Nie stosowaæ do
gaszenia po¿arów siarki, wêgla, metali lekkich, pal¹cych siê ludzi.
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Ćwiczenie 1.
Wymieñ najczêstsze przyczyny powstawania po¿arów.

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................

5. ........................................................................................................................................

Ćwiczenie 2.
W zale¿noœci od rodzaju po¿aru, zaproponuj, czym go gasiæ.

1. Po¿ar telewizora, komputera, silnika elektrycznego – ............................................................

2. Po¿ar w bibliotece szkolnej – .............................................................................................

3. Po¿ar benzyny, oleju, farb – ...............................................................................................

4. Po¿ar samochodu – ..........................................................................................................

Ćwiczenie 3.
Jak powinieneœ zachowaæ siê, gdy zauwa¿ysz po¿ar?

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................

5. ........................................................................................................................................

Twoje bezpieczne zachowanie powinno chroniæ Ciebie i innych!
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PRACA DOMOWA

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê – definicjê has³a sprawdŸ w s³owniku i wpisz w wykropkowane miejsca.

Has³o
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