
30.10.2020r. Technika kl. VI 

Temat  : Racjonalne korzystanie z instalacji wodnej i kanalizacyjnej. 
 
Proszę zapisz temat lekcji w zeszycie przedmiotowym, a następnie uważnie 

przeczytaj treści  zawarte w  temacie z podręcznika strona 173-181. 

Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z: 

• oszczędnym i bezpiecznym korzystaniem z instalacji wodno-kanalizacyjnej;  

• umiejętnym korzystaniem z informacji zawartych w schematach instalacji. 

 

Woda, energia elektryczna, gaz, czyli tzw. media, są potrzebne w każdym 

gospodarstwie domowym. W większości domów media są dostarczane dzięki 

odpowiednim instalacjom: wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej i gazowej. 

Każda z nich składa się z elementów: 

1. Sieć centralna, do której podłączona jest instalacja domowa. 

2. Przyłącze, czyli odcinek od sieci do budynku. 

3. Pion, część instalacji biegnąca od przyłącza pionowo przez wszystkie piętra. 

4. Instalacja wewnętrzna w mieszkaniu. 

Wiemy, że bez wody życie jest niemożliwe. W dawnych czasach ludzie osiedlali się w 

pobliżu naturalnych zbiorników  wodnych; rzek, jezior, stawów itp. 

Z biegiem lat nauczyli się wykorzystywać wody głębinowe – kopali studnie. W miarę 

rozwoju osiedli zaczęli odczuwać brak dostatecznej ilości wody  zdatnej do picia. 

Trzeba było transportować ją z odległych źródeł. Sprowadzano ją przy użyciu 

kanałów lub glinianych rur. Do tego służyły akwedukty, czyli kamienne koryta, 

przeprowadzane nad dolinami i nierównościami terenu, umieszczane na arkadowych 

podporach i wykorzystujące zasadę naturalnego spływu wody- patrz rysunek strona 

174 w podręczniku. 

Tak było dawnej, a jak jest obecnie? 

We wszystkich miastach i w większości wsiach działają wodociągi. Za początek 

wodociągów , bez których nie wyobrażamy sobie codziennego życia , uważa się 

akwedukty zbudowane przez Rzymian. 

Woda , która wypływa z kranu jest czerpana najczęściej z naturalnych zbiorników , tj. 

jezior, rzek, a czasem ze studni głębinowych. 

 Zapoznaj się ze  stacją- sposobem uzdatniana wody strona 174 podręcznik.  

 



DROGA WODY ZE ŹRÓDŁA DO KRANU JEST NASTĘPUJĄCA: 

1. Wodę doprowadza się do stacji uzdatniania wody, gdzie jest filtrowana                          

i oczyszczana ze szkodliwych substancji i bakterii. 

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

wieży ciśnień. 

3. Z wieży ciśnień za pomocą rur umieszczonych pod ziemią woda jest 

doprowadzana do naszych domów. 

Aby dopłynąć do kranu, woda musi popłynąć do góry. Czy jest to możliwe bez 

użycia specjalnych pomp? 

1. Wykonaj zadanie 4.1 z podręcznika, obserwacje zapisz w zeszycie 

przedmiotowy i prześlij do nauczyciela do oceny na maila. 

Na rysunku w podręczniku strona 177 przedstawiono przebieg instalacji 

wodno-kanalizacyjnej zapoznaj się z nim. 

2.  Następnie wykonaj w zeszycie zadanie 4.6 strona 178 i prześlij do 

nauczyciela do oceny na maila. 

3. Napisz w kilku zdaniach jak można oszczędzać wodę w domu                          

i gospodarstwie domowym. 

Powodzenia 

 


