
LEKCJA 2

Temat: Zagrożenie hałasem

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

Cele szczegółowe lekcji:
• uœwiadomienie zagro¿eñ zwi¹zanych z ha³asem,
• kszta³towanie nawyków, bezpiecznych zachowañ ochrony przed ha³asem.

Cele operacyjne:
Po zakoñczeniu zajêæ uczeñ:

• zna pojêcie ha³asu,
• potrafi podaæ definicjê ha³asu s³yszalnego,
• potrafi podaæ definicjê ha³asu infradŸwiêkowego,
• potrafi podaæ definicjê ha³asu ultradŸwiêkowego,
• wie, jaki wp³yw ma ha³as na organizm cz³owieka,
• zna metody ochrony przed ha³asem.

Metody nauczania: 
• pogadanka, objaœnienie, dyskusja,
• pokaz foliogramów i symboli,
• analiza diagramu widma dŸwiêku.

Pomoce dydaktyczne:
• foliogramy, tablice,
• wykresy, tabele,
• karty pracy ucznia.

Formy aktywizacji uczniów: 
• praca w grupach, okreœlenie Ÿróde³ ha³asu naturalnego i sztucznego,
• symulacje, okreœlenie rodzaju zagro¿eñ dla zdrowia cz³owieka wywo³anych przez ha³as,
• burza mózgów, dyskusja, jak siê chroniæ przed ha³asem?

Spis foliogramów

Nr Tytu³
4. Czêstotliwoœæ œrodkowa pasm i ciœnienia akustycznego.
5. Obszar drgañ akustycznych.
6. Interferencja fal.
7. Ochronniki s³uchu.
8. Fala dŸwiêkowa i ekrany.
9. �ród³a ha³asu naturalnego.
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PLAN ZAJĘĆ ZE WSKAZÓWKAMI METODYCZNYMI

L.p. Czynnoœci Czas

1. Czynnoœci organizacyjne. 3 min.

2. Zapoznanie z definicjami ha³asu, infradŸwiêkami i ultradŸwiêkami. Podzia³ Ÿróde³
ha³asu. 5 min.

3. „Burza mózgów” na temat Ÿróde³ ha³asu naturalnego i sztucznego. Uczniowie
wymieniaj¹ przyk³ady i zapisuj¹ je w karcie pracy. W przypadku ró¿nic wymagany
jest komentarz nauczyciela. Prezentacja foliogramu nr 9 (Ÿród³a ha³asu naturalnego). 7 min.

4. Prezentacja foliogramu nr 6, pogadanka nauczyciela na temat interferencji, odbicia
i ugiêcia fal. 10 min.

5. Informacja o rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie pracy wzbronionej
m³odocianym i kobietom w ci¹¿y ze wzglêdu na ekspozycjê na ha³as. Pogadanka
nauczyciela na temat ujemnego wp³ywu ha³asu na organizm cz³owieka. 7 min.

6. „Burza mózgów” na temat, jak zabezpieczyæ siê przed ha³asem? Uczniowie
wymieniaj¹ przyk³ady i zapisuj¹ je w karcie pracy. W przypadku ró¿nic wymagany
jest komentarz nauczyciela. Prezentacja foliogramów nr 7 i 8. 10 min.

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

FORMY AKTYWIZACJI UCZNIÓW:

Jakie s¹ Ÿród³a ha³asu naturalnego i sztucznego? Uczniowie w grupach przygotowuj¹ odpowiedzi, wymieniaj¹ przyk³ady
i zapisuj¹ je w karcie pracy.

�ród³a ha³asu dzielimy na:
a) Ÿród³a naturalne:

• wybuchy wulkanów,
• trzêsienia ziemi,
• turbulencje powietrzne i wodne,
• grzmoty,
• gwa³towne wiatry,
• wodospady,
• burze geomagnetyczne,
• za³amania fal morskich przy brzegu,
• meteoryty,
• góry lodowe.

b) sztuczne (techniczne).
• ruch drogowy (samochody, tramwaje, autobusy itd.),
• poci¹gi,
• samoloty,
• obiekty przemys³owe (maszyny, silniki, sprê¿arki),
• urz¹dzenia domowe (pompy, hydrofory, sprzêt AGD itp.),
• odbiorniki radiowe i telewizyjne itp.
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MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA

1. Hałas

2. Drgania akustyczne

Drgania akustyczne polegaj¹ na ruchu drgaj¹cym cz¹steczek oœrodka sprê¿ystego wzglêdem po³o¿enia równowagi.
Powstaj¹ chwilowe zagêszczenia i rozrzedzenia cz¹steczek oœrodka, powoduj¹ce lokalne zmiany ciœnienia oœrodka wzglê-
dem ciœnienia statycznego panuj¹cego w oœrodku.

Rozprzestrzenianie siê drgañ akustycznych nazywamy fal¹ akustyczn¹. W gazach i cieczach kierunek drgañ
cz¹steczek oœrodka jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia siê fali akustycznej (fala pod³u¿na). W cia³ach sta³ych
kierunek drgañ cz¹steczek oœrodka mo¿e byæ równoleg³y lub prostopad³y do kierunku rozchodzenia siê fali (fale
poprzeczne). Prêdkoœæ drgañ cz¹stki oœrodka nazywamy prêdkoœci¹ akustyczn¹.

Ucho cz³owieka odbiera zmiany ciœnienia oœrodka sprê¿ystego powodowane rozchodzeniem siê fal akustycznych
o czêstotliwoœci od 20 Hz do 20 kHz. Drgania akustyczne o czêstotliwoœci poni¿ej 20 Hz nazywane s¹ infradŸwiêkami,
a o czêstotliwoœci powy¿ej 20 kHz ultradŸwiêkami.

• Ha³as infradŸwiêkowy to rozprzestrzenianie siê w powietrzu infradŸwiêków o czêstotliwoœci z zakresu 1 do 20 Hz
i niskich czêstotliwoœciach s³yszalnych.
Sztuczne Ÿród³a ha³asu infradŸwiêkowego to:
– sprê¿arki t³okowe,
– okrêtowe silniki wysokoprê¿ne,
– lotnicze silniki odrzutowe,
– urz¹dzenia ciep³ownicze, kot³y, kominy,
– piece hutnicze, elektryczne piece ³ukowe,
– przemys³owe wentylatory, turbodmuchawy, ssawy,
– m³yny koksowe i m³oty kuŸnicze.

• Ha³as ultradŸwiêkowy to rozprzestrzenianie siê w powietrzu ultradŸwiêków o czêstotliwoœciach z zakresu 10 kHz
do 40 kHz nie wywo³uj¹ce wra¿enia s³uchowego u cz³owieka.
Sztuczne Ÿród³a ha³asu ultradŸwiêkowego to:
– p³uczki, myjki ultradŸwiêkowe wykorzystuj¹ce zjawisko kawitacji akustycznej,
– zgrzewarki ultradŸwiêkowe wykorzystuj¹ce zjawisko tarcia,
– dr¹¿arki ultradŸwiêkowe do obróbki kwarcu, szk³a, kamieni naturalnych,
– uboczny czynnik przep³ywu gazów i mechanicznych prêdkoœci obrotowych.

• Ha³as to rozprzestrzenianie siê dŸwiêków o czêstotliwoœciach z zakresu od 20 do 20000 Hz.

3. Ciśnienie akustyczne

Jest to ró¿nica miêdzy chwilow¹ wartoœci¹ ciœnienia oœrodka rozchodz¹cej siê fali akustycznej a ciœnieniem statycz-
nym (atmosferycznym) w tym samym punkcie, gdy w oœrodku nie rozprzestrzeniaj¹ siê drgania akustyczne. Jednostk¹
ciœnienia akustycznego jest Pascal (1Pa = 1N/m2).

4. Natężenie dźwięku

Jest to iloœæ energii akustycznej przep³ywaj¹ca przez jednostkê powierzchni w jednostce czasu. Jednostk¹ natê¿enia
dŸwiêku jest W/m2. Natê¿enie dŸwiêku jest wektorem, w przeciwieñstwie do ciœnienia akustycznego, które jest skalarem.
Kierunek wektora natê¿enia jest zgodny z kierunkiem przep³ywu energii akustycznej. Jednostk¹ poziomu natê¿enia
dŸwiêku jest decybel (dB).
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Hałasem określa się każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy lub szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać 
ryzyko wypadku przy pracy.  

dane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uci  



Skutki nadmiernego dzia³ania bodŸców akustycznych s¹ zagro¿eniem dla zdrowia cz³owieka, maj¹ wp³yw:
• funkcje wegetatywne,
• ciœnienie têtnicze krwi,
• uszkodzenie narz¹dów recepcyjnych.

Reakcje ludzi na dzia³anie ha³asu zmieniaj¹ np.:
• sen,
• pory dnia,
• zmêczenie,
• temperatura.

Trwa³e ubytki s³uchu mog¹ powstaæ po kilku miesi¹cach pracy w ha³aœliwym œrodowisku. Jeœli trwa³y ubytek s³uchu
powsta³ w pracy i wynosi 45 dB (człowiek słyszy o 45 dB słabiej) wówczas orzeka siê zawodowe uszkodzenie s³uchu. 

Praca w œrodowisku, w którym wystêpuj¹ drgania i ha³as w zakresie podanym na foliogramie nr 7, jest wzbroniona
m³odocianym. Kobietom w ci¹¿y wzbroniona jest praca przy ekspozycji na ha³as przekraczaj¹cy 65 dB dla oœmio-
godzinnego dnia pracy zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu prac wzbro-
nionych kobietom (Dz. U. nr 127 poz. 1092).

Ograniczaniu ha³asu wywo³ywanego przez Ÿród³a sztuczne s³u¿¹:
• odizolowywanie maszyn emituj¹cych ha³as od pod³o¿a (dylatacje, oddzielny fundament, t³umiki),
• obudowy dŸwiêkoizolacyjne na Ÿród³ach ha³asu,
• ekrany akustyczne, 
• umieszczanie materia³ów dŸwiêkoch³onnych na powierzchniach œcian budynków (np. styropianu),
• kabiny dŸwiêkoizolacyjne,
• ochronniki s³uchu.

ZADANIA KONTROLNE Z ROZWIĄZANIAMI

Zadanie nr 1
Na podstawie foliogramu nr 10 wymieñ, jakim zjawiskom fizycznym ulega fala? 
1. Interferencji.
2. Odbiciu.
3. Ugiêciu. 
4. Poch³anianiu.

Zadanie nr 2
Wymieñ zakres czêstotliwoœci:
• s³yszalnej dla cz³owieka (20 Hz ÷ 20 kHz, reakcja ucha ludzkiego),
• infradŸwiêków (1 Hz ÷20 Hz i  niskich czêstotliwoœciach s³yszalnych),
• ultradŸwiêków (10 kHz ÷ 40 kHz nie wywo³uj¹ wra¿enia s³uchowego u cz³owieka).

Zadanie nr 3
Jaki ubytek s³uchu w decybelach decyduje o orzeczeniu uszkodzenia s³uchu? (wybierz w³aœciw¹ odpowiedŸ)
a) do 10 dB,
b) do 30 dB,
c) do 45 dB (w³aœciwa odpowiedŸ).

PRACA DOMOWA

S³owa krzy¿ówki:
1. cisza, 2. t³umik, 3. szept, 4. ha³as, 5. ekran, 6. samolot, 7. dŸwiêk.

Has³o: S£UCH – zmys³ odbieraj¹cy wra¿enia dŸwiêkowe, nale¿y go koniecznie chroniæ. 
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KARTA PRACY UCZNIA – LEKCJA 2

Temat: Zagrożenie hałasem

Ha³asem – okreœla siê niepo¿¹dane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uci¹¿liwe lub szkodliwe drgania
akustyczne oœrodka sprê¿ystego, oddzia³uj¹ce za poœrednictwem powietrza na narz¹d s³uchu i inne
zmys³y cz³owieka.
• Ha³as infradŸwiêkowy to rozprzestrzenianie siê w powietrzu infradŸwiêków o czêstotliwoœci

z zakresu 1 do 20 Hz i niskich czêstotliwoœciach s³yszalnych.
• Ha³as ultradŸwiêkowy to rozprzestrzenianie siê w powietrzu ultradŸwiêków o czêstotliwoœciach

z zakresu 16 kHz do 40 kHz nie wywo³uj¹ce wra¿enia s³uchowego u cz³owieka.
• Ha³as s³yszalny to rozprzestrzenianie siê dŸwiêków o czêstotliwoœciach z zakresu od 20 do

16000 Hz.

Ćwiczenie 1.
�ród³a ha³asu dzielimy na dwie grupy. Podaj przyk³ady.
a) Ÿród³a naturalne

1. .............................................................. 6. ...............................................................

2. .............................................................. 7. ...............................................................

3. .............................................................. 8. ...............................................................

4. .............................................................. 9. ...............................................................

5. .............................................................. 10. ...............................................................

b) sztuczne (techniczne)

1. .............................................................. 6. ...............................................................

2. .............................................................. 7. ...............................................................

3. .............................................................. 8. ...............................................................

4. .............................................................. 9. ...............................................................

5. .............................................................. 10. ...............................................................

Ćwiczenie 2.
Jakim zjawiskom fizycznym ulega fala? 

1. .............................................................. 3. ...............................................................

2. .............................................................. 4. ...............................................................
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Ćwiczenie 3.
Wymieñ zakres czêstotliwoœci:

a) s³yszalnej dla cz³owieka ..................................................................................................

b) infradŸwiêków ................................................................................................................

c) ultradŸwiêków ................................................................................................................

Ćwiczenie 4.
Jaki ubytek s³uchu w decybelach decyduje o orzeczeniu uszkodzenia s³uchu? Wybierz w³aœciw¹
odpowiedŸ.

a) do 10 dB,
b) do 20 dB,
c) do 45 dB.

Ćwiczenie 5.
Wymieñ sposoby zabezpieczenia i ochrony przed ha³asem.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

PRACA DOMOWA

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê – z liter w zaznaczonych polach u³ó¿ has³o i wpisz je w ramkê pod krzy¿ówk¹.

1. Brak dŸwiêku.
2. Zmniejsza ha³as.
3. Cicha mowa.
4. Dokuczliwy dŸwiêk.
5. Os³ona zabezpieczaj¹ca.
6. Statek lataj¹cy.
7. Wra¿enie s³uchowe.

HAS£O:

– zmys³ odbieraj¹cy wra¿enia dŸwiêkowe,
nale¿y go koniecznie chroniæ!
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