
 

Klasa 6abc  25.05.2020 - 29.05.2020 

    Lekcja  

Temat: BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ . 

• pojęcia: instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, dane techniczne urządzenia, Polska Norma, Norma Europejska, 
etykieta energetyczna urządzenia tabliczka znamionowa; 
• informacje zawarte w dokumentach dotyczących użytkowania urządzeń; 
• budowa i zasady obsługi urządzeń; 

1. Jakie dokumenty jest zobowiązany dostarczyć producent dowolnego sprzętu AGD i RTV?  

Instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną 

2. Jakie informacje są zawarte w instrukcji obsługi; jaki jest cel dołączania tego typu dokumentacji 
przy sprzedaży urządzeń? 

Informacje dotyczące: danych technicznych, nazwy producenta, roku produkcji urządzenia, zasad 
obsługi, regulacji i konserwacji zakupionego sprzętu. Producenci sprzętu mają obowiązek 
umieszczenia w instrukcji obsługi znaków bezpieczeństwa (certyfikatu) zgodnego z PN i Normą 
Europejską. 

3. Znaczenie karty gwarancyjnej, dołączonej do zakupionego sprzętu,  

W karcie gwarancyjnej powinny być umieszczone informacje jakie usterki i uszkodzenia w działaniu 
urządzenia podlegają reklamacji i bezpłatnej naprawie. 

4. Charakterystyka przykładowej  etykiety energetycznej : 

 



 
Etykieta energetyczna PRALKI 

 

 

5. Charakterystyka przykładowej  tabliczki znamionowej: 

 

 

 

 



 
6. Zapisz: Przed uruchomieniem dowolnego urządzenia należy:  

ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI BHP PODCZAS UŻYTKOWANIA 

↓ 

ZNAĆ ZASADY EKSPLOATACJI  

↓  

UMIEĆ WYKONAĆ OKRESOWO PODSTAWOWĄ KONSERWACJĘ 

 

7. Przeczytaj,  zapisz w zeszycie zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń, wykonaj w zeszycie 
zadanie 5.1 

 

Wyjaśnij w zeszycie pojęcia: 

- instrukcja obsługi, 
- karta gwarancyjna,  
- Polska Norma,  
- Norma Europejska,  
- etykieta energetyczna urządzenia  
- tabliczka znamionowa. 

 



 
Klasa 6abc  01.06.2020 - 05.06.2020 

    Lekcja  

Temat: Domowe urządzenia elektryczne. 

Zasady działania i elementy budowy kuchenki elektrycznej i gazowej, chłodziarko-zamrażarki, zmywarki 
i pralki. 

 

 



 

 

Zapoznaj się z tekstem, wykonaj w zeszycie ćw. 3 i 5 



 

 

Zapoznaj się z tekstem, wykonaj w zeszycie ćw. 6 

 



 

 

Zapoznaj się z tekstem, wykonaj w zeszycie ćw. 7 

 



 

 

Wykonaj w zeszycie Sprawdź się. Przepisz pytania i odpowiedzi. 

 

W tym tygodniu przesyłamy efekty pracy z 2 tematów jednocześnie w jednym mailu  

 na adres wisniowa.sala65@gmail.com 

 

WIĘCEJ INFORMACJI DLA UCZNIÓW BĘDZIE  STOPNIOWO UDOSTĘPNIANE NA DYSKU POD 
LINKIEM (PROSZĘ GO SKOPIOWAĆ I WKLEIĆ DO PRZEGLĄDARKI): 

https://drive.google.com/open?id=1XmTdiCUKuNNA8RrCrYjfFVvWgJwT2DjQ 

W razie problemów proszę o kontakt e-mail: wisniowa.sala65@gmail.com 

 

https://drive.google.com/open?id=1XmTdiCUKuNNA8RrCrYjfFVvWgJwT2DjQ

