
Wyniki przeprowadzonych badañ w jednostkach 
PSP nie wskazuj¹ na potrzebê prowadzenia pomiarów 
kontrolnych na stanowiskach dyspozytorów w punk-
tach alarmowych jednostek ratowniczo-ga�niczych, 
z wyj¹tkiem przypadków stwierdzenia z³ego stanu 
technicznego nadajników lub fiderów. Jednak ze 
wzglêdu na doniesienia naukowe o szkodliwo�ci 
wieloletniej ekspozycji na pola elektromagnetyczne 
wytwarzane przez telefony komórkowe celowe jest 
ograniczanie ekspozycji pracowników, przez w³a�ciwe 
lokalizowanie anten (poza pomieszczeniami pracy) 
i dba³o�æ o stan techniczny nadajników.
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Ha³as w szko³ach (1)
– przegl¹d badañ

W pierwszej czê�ci artyku³u przedstawiono przegl¹d 
wybranych badañ ha³asu w szko³ach podstawowych 
polskich i zagranicznych. Badania wykaza³y niekorzystny 
stan warunków akustycznych w szko³ach polskich. 

Noise at school – a review of research (1) 
This article presents a review of research on noise at 
primary schools in Poland and abroad. It shows that the 
acoustic conditions in Polish schools are bad.

Wstêp
Szko³a jest �rodowiskiem pracy uczniów i na-

uczycieli. Wed³ug danych GUS w 2007 r. w ok. 36 tys. 
polskich szkó³ uczy³o siê ok. 5,5 mln uczniów, w tym 
w szko³ach podstawowych – 2,4 mln. W szko³ach 
zatrudnionych by³o ok. 400 tys. nauczycieli, z tego 
prawie po³owa (ok. 184 tys.) w szko³ach podsta-
wowych.

Jednym z najbardziej powszechnych i do-
kuczliwych czynników w �rodowisku szkolnym, 
zak³ócaj¹cych proces nauczania i uczenia siê, jest 
ha³as. Ha³as w szkole mo¿e pochodziæ od �róde³ 
zewnêtrznych i wewnêtrznych. Do zewnêtrznych 
�róde³ ha³asu, usytuowanych na zewn¹trz obiektów 
szkolnych, mo¿na przede wszystkim zaliczyæ ruch 
uliczny, lotniczy i kolejowy, place zabaw, boiska 
szkolne oraz inne �ród³a ha³asu �rodowiskowego. 
Do �róde³ wewnêtrznych zalicza siê aktywno�æ 
uczniów i nauczycieli oraz urz¹dzenia w budynku. 
Ha³as zewnêtrzny przenikaj¹cy do budynku i ha³as 
wewnêtrzny od urz¹dzeñ tworz¹ tzw. ha³as t³a 
w szkole.

Ha³as wystêpuj¹cy w pomieszczeniach kla-
sowych mo¿e zak³ócaæ odbiór sygna³ów mowy, 
wskutek czego obni¿aæ efektywno�æ nauczania, 
której podstawê stanowi prawid³owo odebrany 
przez uczniów przekaz s³owny. Ha³as mo¿e równie¿ 
negatywnie oddzia³ywaæ na zdrowie oraz samopo-
czucie uczniów i nauczycieli. 

Jak wykazuj¹ liczne dane literaturowe, badania 
ha³asu szkolnego prowadzone s¹ w wielu krajach, 
w tym w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjedno-
czonych, Kanadzie, Brazylii. Badania ukierunkowane 
s¹ g³ównie na nastêpuj¹ce zagadnienia:

• identyfikacja �róde³ i uwarunkowania ha³asu 
w �rodowisku szkolnym

• maskowanie i zrozumia³o�æ mowy
• wp³yw ha³asu na samopoczucie i zdrowie 

uczniów oraz nauczycieli
• dolegliwo�ci lub zaburzenia g³osu u nauczycieli 

wywo³ane nadmiernym wysi³kiem g³osowym
• kszta³towanie warunków akustycznych (klima-

tu akustycznego) w pomieszczeniach szkolnych.
W wyniku badañ potencjalnego wp³ywu ha³asu 

na jako�æ edukacji w obiektach szkolnych wiêkszo�æ 
krajów wprowadzi³a przepisy, normy, wytyczne 
lub zalecenia [1-5], które okre�laj¹ wymagania 
w zakresie:

• granicznych poziomów ha³asu wewn¹trz bu-
dynków szkolnych, zró¿nicowanych dla obiektów 
znajduj¹cych siê w ró¿nych czê�ciach miasta, jak 
równie¿ poziomów ha³asu zewnêtrznego (tab. 1.)

• maksymalnych czasów pog³osu w pomiesz-
czeniach klasowych (tab. 2.)

• wymaganej izolacyjno�ci akustycznej �cian 
zewnêtrznych i wewnêtrznych (tab. 3.), maj¹cych 
na celu ograniczenie przenikania ha³asu od �róde³ 
zewnêtrznych i urz¹dzeñ w budynkach, a tak¿e 
ograniczenie przenoszenia d�wiêku przez konstruk-
cjê budynków (d�wiêki materia³owe).

W niniejszym artykule przedstawiono przegl¹d 
wybranych badañ ha³asu prowadzonych w polskich 
i zagranicznych szko³ach podstawowych. 
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Tabela 1

WARTO�CI GRANICZNE POZIOMU HA£ASU T£A W dB DLA POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI POMIESZCZEÑ [1, 3]
Admissible values of the level of background noise in dB according to different purposes of school rooms [1, 3]

Kraj Belgia (1) Francja Niemcy (2) W³ochy (3) Portugalia Wielka 
Brytania (4) Szwecja Turcja Polska

Deskryptor ha³asu LAeq LAeq LAeq LAmax LAeq LAeq, 1h
(LAeq, 30min)

Leq LAeq LAeq

Rodzaj dokumentu, rok Norma 
1977/87

Dekret
1995

Norma
1983

Norma
1975

Projekt normy
2000

Wytyczne 
1997 (2003)

Norma 
1995/2001

Rozporz¹-
dzenie, 1986

Norma PN-B-
02151-2-1987

Rodzaj dzia³alno�ci:
klasy 30/35/40/45 38 35-40 36 35 40(35) 26/40 45 40
biblioteki 33 30-35 40 35
pomieszczenia muzyczne 30/30/35/40 30
hole, korytarze 40 50
sto³ówki, sale gimnastyczne 35/40/45/50 43 45-50 40 40-45 40 60
(1) Warto�ci graniczne poziomu ha³asu t³a w pomieszczeniu zale¿¹ od poziomu ha³asu zewnêtrznego, klasyfikowanego w czterech kategoriach:  kategoria 1.: LAcq < 55 dB, 

kategoria 2.: 55 dB < LAcq < 65 dB, kategoria 3.: 65 dB < LAcq < 75 dB, kategoria 4.: LAcq > 75 dB
(2) Ha³as z zewn¹trz oraz od instalacji wentylacji i klimatyzacji
(3) We W³oszech przygotowywane s¹ nowe przepisy
(4) Nowe przepisy: Building Bulletin 93: Acoustic Design For Schools 2003, Department Education and Skill [3]

Tabela 2 

MAKSYMALNY CZAS POG£OSU W POMIESZCZENIACH KLASOWYCH [1, 2, 4]
Maximum reverberation time in classrooms [1, 2, 4]

Kraj Francja Niemcy Holandia Szwecja Portugalia USA
Rodzaj dokumentu Dekret, 1995 DIN 18041 Wytyczne NEN 5077 Norma SS025268 Norma Norma ANSI S.12.60
Czas pog³osu w sek. 0,4-0,8 0,3; 0,45; 0,55 0,8 0,5-0,6 0,6-0,8 0,6-0,7

Tabela 3

WYMAGANA IZOLACYJNO�Æ AKUSTYCZNA �CIAN WEWNÊTRZNYCH W dB JAKO FUNKCJA RODZAJU POMIESZCZENIA [1, 2]
Required acoustic isolation between spaces within a building in dB as a function of the purpose of the room [1, 2]

Kraj Belgia (1) Francja Niemcy (2) W³ochy Wielka Brytania Szwecja USA

Symbol R Dn
100-3150 Hz STC R’w R, D R’w R’w STC

Rodzaj dokumentu Norma, 1987 Dekret, 1995 Norma, 1989 Norma, 1975 Norma Norma, 1996 Norma, 2002
Izolacyjno�æ miêdzy klas¹ a:
innym pomieszczeniem 25-49 44 47 40 38 48 50
innym pomieszczeniem z drzwiami 42 32 28 30
klatk¹ schodow¹ 15-39 44 52 42 44 45
pomieszczeniami g³o�nymi, jak np. warsztaty 56 55 48 60
salami gimnastycznymi 42-66 52 55 28 60
sto³ówkami 40 57 (3) 60 60
pokojami muzycznymi 42-66 55 52 60
pomieszczeniami opieki zdrowotnej 44 45 (4) 52 50
(1) W zale¿no�ci od kategorii ha³asu zewnêtrznego (podanych w tabeli 1.)
(2) Wymagania dla konstrukcji �ciennych (w DIN 4109 s¹ równie¿ wymagania dla stropów – R’w i L’n,w – izolacyjno�æ akustyczna i izolacyjno�æ od d�wiêków uderzeniowych)
(3) W zale¿no�ci od poziomu d�wiêku A w pomieszczeniu (75-80 dB); alternatywnie dla poziomu 81-85 dB wymagania dla izolacyjno�ci akustycznej �cian i stropów Rw = 62 dB 

oraz od d�wiêków uderzeniowych L’n,w = 43 dB dla wszystkich przegród
(4) Wymagania zgodnie z arkuszem dodatkowym nr 2 do DIN 4109: „Izolacyjno�æ akustyczna budynków; Wytyczne do projektowania i realizacji; Proponowane metody zwiêkszenia 

izolacyjno�ci akustycznej; Zalecenia dla izolacyjno�ci akustycznej w pomieszczeniach mieszkalnych i miejscach pracy”

Ha³as na zewn¹trz obiektów szkolnych
Decyduj¹c¹ rolê w powstawaniu ha³asu na ze-

wn¹trz obiektów szkolnych odgrywa ha³as uliczny. 
Jak wynika z badañ Pañstwowego Zak³adu Higieny, 
przeprowadzonych w latach 1989-1996 [6, 7] (bada-
niami objêto 1336 szkó³ podstawowych w miastach 
wojewódzkich), prawie 62% obiektów szkolnych 
znajduje siê w sferze jego oddzia³ywania. Dotyczy 
to zw³aszcza obiektów, usytuowanych w pobli¿u 
g³ównych arterii komunikacyjnych, budowanych 
przed 1960 r. Jedynie 17% szkó³ (rys. 1., str. 18.) jest 
zlokalizowanych na terenach odpowiadaj¹cych 
wymaganiom rozporz¹dzenia ministra �rodowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów ha³asu w �rodowisku, tj. terenach, gdzie  
równowa¿ny poziom d�wiêku A* pochodz¹cy od 
komunikacji drogowej lub kolejowej jest  mniejszy 
od 55 dB**. Wiêkszo�æ szkó³ zlokalizowano na 

*  Równowa¿ny poziom d�wiêku A, LAeq, jest to u�redniona 
warto�æ poziomu d�wiêku A w ustalonym przedziale 
czasu
**  Wed³ug rozporz¹dzenia ministra �rodowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
ha³asu w �rodowisku (DzU nr 120, poz. 826) dopuszczalny 
poziom ha³asu w �rodowisku powodowany przez drogi lub 
linie kolejowe na terenach zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym 
lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y wyra¿ony 
wska�nikiem LAeqD (równowa¿nym poziomem d�wiêku 
A okre�lonym dla pory dnia w przedziale czasu odniesienia 
16h) wynosi 55 dB.

terenach o wy¿szych poziomach (od 55 dB do 
65 dB). Korzystniej przedstawia siê sytuacja w przy-
padku obiektów  zlokalizowanych wewn¹trz osiedli 
mieszkaniowych, wybudowanych w latach 70. i 80. 
ub.w., gdzie wystêpuj¹ ni¿sze poziomy ha³asu. 
Istotnym �ród³em ha³asu zewnêtrznego mog¹ byæ 
równie¿ boiska szkolne, usytuowane w pobli¿u klas 
szkolnych. Ha³as powodowany przez dzieci prze-
bywaj¹ce na boisku podczas zajêæ gimnastycznych 
lub podczas przerwy mo¿e charakteryzowaæ siê 
równowa¿nym poziomem d�wiêku A w granicach 
55-65 dB [6, 7]. W takich przypadkach zamkniêcie 
okien w klasach mo¿e stanowiæ niewystarczaj¹-
cy warunek   spe³nienia wymagañ okre�lonych
w PN-B-02151-02:1987 [5] dla tej kategorii pomiesz-
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czeñ i  zapewnienia sprawnego porozumiewania siê. 
Wed³ug tej normy równowa¿ny poziom d�wiêku 
A od wszystkich �róde³ ha³asu ³¹cznie, przenikaj¹cego 
do klas i pracowni szkolnych (z wyj¹tkiem pracowni 
zajêæ technicznych), nie mo¿e przekraczaæ 40 dB.

Podobnie jak w przypadku szkó³ polskich, problem 
wysokich poziomów ha³asu pochodz¹cego od ruchu 
ulicznego wystêpuje w innych krajach. Przyk³adowo, 
badania ha³asu zewnêtrznego przeprowadzone 
w Londynie [3] wokó³ 142 szkó³ podstawowych, 
usytuowanych na terenach oddalonych od tras prze-
lotu i g³ównych portów lotniczych wykaza³y, ¿e 85% 
szkó³ by³o nara¿onych na ha³as od ruchu ulicznego 
o równowa¿nych poziomach d�wiêku A od 31 dB do 
78 dB (�rednio 57,4±8,7 dB). Najczê�ciej rejestrowa-
ne równowa¿ne poziomy d�wiêku A wystêpowa³y 
w zakresie 56-60 dB (rys. 2.). 

Ha³as wewn¹trz obiektów szkolnych
Ha³as wewn¹trz obiektów szkolnych mo¿e byæ 

powodowany aktywno�ci¹ uczniów i nauczycieli, 
urz¹dzeniami systemów ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji, urz¹dzeniami d�wigowymi i innymi urz¹-
dzeniami instalowanymi w budynkach, komputerami 
i urz¹dzeniami edukacyjnymi znajduj¹cymi siê w kla-
sach, d�wiêkami przenikaj¹cymi do klas z zewn¹trz 
budynku, z korytarza oraz z jednej klasy do drugiej.

Jak wynika z badañ PZH [6, 7] (badaniami objêto 
822 szko³y), korytarze stanowi¹ najg³o�niejsze po-
mieszczenia w szko³ach. Szczególnie niekorzystne 
warunki akustyczne wystêpuj¹ w korytarzach szkó³ 
podstawowych podczas przerw (rys. 3.). Równo-
wa¿ne poziomy d�wiêku A wahaj¹ siê w granicach 
66-98 dB, a najczê�ciej obserwowanym poziomem 
jest warto�æ 86 dB (warto�æ �rednia wynosi 83 dB). 
W szko³ach ponadpodstawowych ha³as w kory-
tarzach podczas przerw jest mniejszy o ok. 6 dB, 
równowa¿ny poziom d�wiêku A wynosi przeciêtnie 
77 dB. W czasie trwania lekcji ha³as w korytarzach jest 
znacznie mniejszy (rys. 4.). �redni równowa¿ny po-
ziom d�wiêku A w korytarzach szkó³ podstawowych 
wynosi 65 dB, w szko³ach �rednich 60 dB. Ró¿nica 
mo¿e wynikaæ z faktu prowadzenia w korytarzach 
niektórych szkó³ podstawowych zajêæ gimnastycz-
nych lub plastyki. Zasadniczy wp³yw na poziom ha³asu 
w korytarzach ma liczba przebywaj¹cych w nich 
dzieci. Pewien wp³yw ma równie¿ kszta³t i rodzaj za-
budowy korytarzy. Ha³as jest mniejszy w korytarzach 
szerokich, jednostronnie zabudowanych.

Stosunkowo wysokie równowa¿ne poziomy 
d�wiêku A wystêpuj¹ równie¿ w klasach podczas 
lekcji. Poziomy te wahaj¹ siê w granicach od 53 
do 75 dB. Ha³as zale¿y od liczby i wieku uczniów, 
rodzaju prowadzonych zajêæ oraz czasu trwania 
lekcji. Korzystne warunki akustyczne wystêpuj¹ 

w klasach o liczbie uczniów nieprzekraczaj¹cej 
20. Poziom ha³asu podczas zajêæ grupowych jest 
wiêkszy o 8 dB w stosunku do poziomu ha³asu 
podczas wyk³adu, gdy kontrola nauczyciela nad 
uczniami jest wiêksza. Najbardziej ha³a�liwe s¹ 
zajêcia prowadzone w �wietlicy, podczas lekcji mu-
zyki, plastyki i zajêæ praktycznych. Ha³as w klasach 
starszych (od VI klasy) jest wiêkszy o ok. 3 dB ni¿ 
w klasach m³odszych. Najwiêkszy ha³as wystêpuje 
zazwyczaj w pierwszych i ostatnich kilkunastu 
minutach trwania lekcji. W �rodkowej czê�ci zajêæ 
poziom ha³asu spada o 1-2 dB.

Ha³as na zewn¹trz budynku oraz w korytarzach 
mo¿e równie¿ zwiêkszaæ ha³as w klasach. Wp³yw 
ten obserwuje siê po przekroczeniu równowa¿-
nego poziomu d�wiêku A od zewnêtrznych �róde³ 
wynosz¹cego 60 dB.

Niekorzystne warunki akustyczne, podobnie jak 
w klasach, mog¹ wystêpowaæ tak¿e w  pokojach 
nauczycielskich. Mo¿e mieæ to miejsce szczególnie 
podczas przerw miêdzy lekcjami. W niektórych 
pokojach równowa¿ny poziom d�wiêku A mo¿e 
osi¹gn¹æ wtedy warto�æ 75 dB. Badania wykaza³y, 
¿e w 73% pokoi nauczycielskich ha³as przekracza 
50 dB, a w 24% osi¹ga 60 dB. 

Przeprowadzone przez PZH badania ha³asu 
w szko³ach wykaza³y zatem, ¿e warunki akustyczne 
zarówno w klasach, jak i pokojach nauczycielskich nie 

Rys. 1. Rozk³ad równowa¿nego poziomu d�wiêku A, LAeq wokó³ obiektów szkolnych (1336 
szkó³ podstawowych w miastach wojewódzkich w Polsce) [6,7]
Fig. 1. Distribution of equivalent A-weighted sound pressure level near schools (1336 
primary schools in major cities in Poland) [6,7]

Rys. 3. Rozk³ad równowa¿nego poziomu d�wiêku A, LAeq w korytarzach szkó³ podstawo-
wych i �rednich podczas przerwy [6,7]
Fig. 3. Distribution of equivalent A-weighted sound pressure level, LAeq, in primary and 
secondary school corridors during recess [6,7]

Rys. 4. Rozk³ad równowa¿nego poziomu d�wiêku A, LAeq w korytarzach szkó³ podstawo-
wych i �rednich podczas zajêæ [6,7]
Fig. 4. Distribution of equivalent A-weighted sound pressure level, LAeq, in primary and 
secondary school corridors during lessons [6,7]

Rys. 2. Rozk³ad równowa¿nego poziomu d�wiêku A, LAeq,5 min na zewn¹trz obiektów 
szkolnych (142 szko³y podstawowe w Londynie) [3]
Fig. 2. Distribution of equivalent A-weighted sound pressure level LAeq,5 min outside schools 
(142 primary schools in London) [3]
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spe³niaj¹ wymagañ okre�lonych w PN-B-02151-02:1987 
[5] (równowa¿ny poziom d�wiêku A ha³asu przenikaj¹-
cego do tych pomieszczeñ od wszystkich �róde³ ha³asu 
³¹cznie nie mo¿e przekraczaæ warto�ci 40 dB).

Badania ha³asu w szko³ach, przeprowadzone 
w ostatnich latach przez Instytut Medycyny Pracy 
i Zdrowia �rodowiskowego w Sosnowcu [8, 9], 
potwierdzi³y wystêpowanie niekorzystnego klimatu 
akustycznego w szko³ach. �rednie równowa¿ne 
poziomy d�wiêku A mierzone w pustych klasach (ob-
razuj¹ce warto�ci poziomów ha³asu t³a) w szko³ach 
podstawowych wynios³y 42±1,7 dB, a w szko³ach 
ponadpodstawowych 40±1,2 dB. Natomiast �rednie 
równowa¿ne poziomy d�wiêku A mierzone w kla-
sach w czasie prowadzenia zajêæ wynios³y 71±6 dB 
w szko³ach podstawowych i 62±10 dB w szko³ach 
ponadpodstawowych. Najwy¿sz¹ warto�æ �redniego 
równowa¿nego poziomu d�wiêku A –76±4,4 dB 
zmierzono w trakcie prowadzenia zajêæ w salach 
gimnastycznych. 

Podobne wyniki wykaza³y badania prowadzo-
ne przez Akademiê Ekonomiczn¹ w Katowicach 
[10]. Równowa¿ny poziom d�wiêku A zmierzony 
w klasach w szkole podstawowej (podczas lekcji 
plastyki, jêzyka polskiego i matematyki) zawiera³ siê 
w przedziale od 69,6 do 74,7 dB, a podczas zajêæ 
wychowania fizycznego przekracza³ 85 dB. 

Z porównania warunków akustycznych w szko-
³ach polskich i zagranicznych wynika, ¿e podobne 
poziomy ha³asu jak w klasach w Polsce wystêpuj¹ 
m.in. w klasach szkó³ angielskich, niemieckich, 
szwedzkich.

Wyniki badañ przeprowadzonych w 16 szko³ach 
w Londynie [3] w ok. 200 pomieszczeniach, w tym 
pustych i zajêtych klasach, holach i korytarzach 
przedstawiono przyk³adowo w tabelach 4. i 5.

Jak wynika z tab. 4., �rednie równowa¿ne pozio-
my d�wiêku A podczas ró¿nego rodzaju dzia³alno�ci 
w klasach wahaj¹ siê w granicach od 56,3 do 76,8 dB. 
�redni równowa¿ny poziom d�wiêku A w klasach 
z uczniami, reprezentatywny w odniesieniu do eks-
pozycji na ha³as uczniów w ci¹gu ca³ego dnia zajêæ 
szkolnych, wynosi 72 dB (tab. 5.). �redni równowa¿ny 
poziom d�wiêku  A w klasach pustych (odpowiadaj¹-
cy poziomowi ha³asu t³a) wynosi 47 dB i przekracza 
warto�æ graniczn¹ podan¹ w tab. 1.

�rednie równowa¿ne poziomy d�wiêku A w ko-
rytarzach i holach z przebywaj¹cymi tam uczniami 

wahaj¹ siê w granicach 58-73 dB. Poziomy te s¹ wiêc 
ni¿sze ni¿ w korytarzach szkó³ polskich.

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e wiek bu-
dynku nie ma istotnego wp³ywu na poziomy ha³asu 
(badano 6 budynków z okresu wiktoriañskiego i 7 
z XX wieku).

Na poziomy ha³asu w szkole ma natomiast 
wp³yw wiek uczniów. W niektórych szko³ach za-
obserwowano ogóln¹ tendencjê do obni¿ania siê 
poziomu ha³asu wraz z rosn¹cym wiekiem uczniów, 
jednak¿e tendencja ta nie wyst¹pi³a we wszystkich 
szko³ach. 

Badania wykaza³y, ¿e ha³as zewnêtrzny (do-
chodz¹cy do klasy od ruchu ulicznego, o �rednim 
równowa¿nym poziomie d�wiêku A na zewn¹trz 
budynku o warto�ci 57 dB) mo¿e mieæ wp³yw na 
równowa¿ny poziom d�wiêku A w klasach wów-
czas, kiedy uczniowie s¹ zaanga¿owani w cich¹ 
dzia³alno�æ. Jest to zgodne z wynikami badañ 
ankietowych przeprowadzonych w�ród 2000 dzieci 
i 50 nauczycieli. Dzieci, szczególnie starsze (11 lat) 
zg³asza³y, ¿e bêd¹c w klasie s¹ w stanie rozró¿niaæ 
�ród³a ha³asu zewnêtrznego. Ponad 90% ankieto-
wanych nauczycieli uwa¿a³o, ¿e ha³as ma wp³yw na 
koncentracjê uczniów [11].

Inne badania ha³asu w szko³ach, przeprowadzo-
ne w 12 klasach dwóch szkó³ �rednich w Szwecji [12] 
wykaza³y, ¿e w podobnych warunkach (uczniowie 
siedz¹cy w klasach podczas lekcji matematyki) 
równowa¿ne poziomy d�wiêku A osi¹gaj¹ warto�æ 
od 58 do 69 dB.

Ca³odzienne równowa¿ne poziomy d�wiêku 
A zmierzone natomiast w szko³ach niemieckich (2 
szko³y podstawowe) podczas 175 godzin lekcyjnych 
waha³y siê w granicach 52-78 dB [13, 14]. Wykonanie 
w jednej ze szkó³ adaptacji akustycznej pomiesz-
czenia, polegaj¹cej na umieszczeniu na suficie 
i czê�ci tylnej �ciany materia³u d�wiêkoch³onnego, 
przynios³o obni¿enie poziomów ha³asu w czasie 
prowadzenia zajêæ o 5-12 dB. Jednocze�nie skróci³ 
siê czas pog³osu w pomieszczeniu z 0,75 s do 0,35 s 
i poprawi³a siê zrozumia³o�æ mowy (wska�nik STI – 
sound transmission index wzrós³ z 0,70 do 0,85). 

Podsumowanie
Przegl¹d badañ krajowych i zagranicznych wy-

kaza³ niekorzystny stan warunków akustycznych 

w szko³ach polskich. Wysokie poziomy ha³asu zwi¹-
zanego z aktywno�ci¹ dzieci wystêpuj¹ zw³aszcza 
w korytarzach podczas przerw i salach gimnastycz-
nych szkó³ podstawowych (równowa¿ne poziomy 
d�wiêku A przekraczaj¹ czêsto 80-90 dB). Poziomy 
ha³asu w klasach podczas zajêæ lekcyjnych wahaj¹ siê 
w granicach 53-77 dB i zale¿¹ od rodzaju zajêæ. �red-
nie poziomy ha³asu t³a w klasach, tj. ha³asu przenika-
j¹cego do klas od wszystkich �róde³ ha³asu, wynosz¹ 
40-50 dB i przekraczaj¹ warto�ci graniczne (35-40 
dB) ustalone w przepisach krajowych i zagranicznych 
ze wzglêdu na niezak³ócony odbiór mowy. 

Ha³as szkolny o wysokich poziomach mo¿e 
oddzia³ywaæ negatywnie na zdrowie i samopoczucie 
uczniów i nauczycieli, mo¿e równie¿ zak³ócaæ odbiór 
i zrozumienie mowy oraz utrudniaæ proces edukacji. 
Wp³yw ha³asu na uczniów i nauczycieli zostanie 
omówiony w drugiej czê�ci niniejszego artyku³u.
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Tabela 4
�REDNIE RÓWNOWA¯NE POZIOMY D�WIÊKU A, LAeq,2min, DLA RÓ¯NYCH DZIA£ALNO�CI W KLASACH [3]
Average equivalent A-weighted sound pressure levels, LAeq,2min, for different classroom activities [3]

Rodzaj dzia³alno�ci

Ciche czytanie/
testy

1 osoba mówi¹-
ca (nauczyciel 
lub uczeñ)

Praca indywidu-
alna (uczniowie 
s i e d z ¹ c y  n a 
miejscach, roz-
mowy)

Praca indywidu-
alna i poruszanie 
siê po klasie

Praca w grupach 
(uczniowie sie-
dz¹cy na miej-
scach, rozmo-
wy)

Praca w grupach 
(poruszanie siê 
po klasie, roz-
mowy)

LAeq, 2min
w dB 56,3 61,2 64,7 72,2 72,9 76,8

Tabela 5
�REDNIE RÓWNOWA¯NE POZIOMY D�WIÊKU A, LAeq,2min, W RÓ¯NYCH POMIESZCZENIACH [3]
Average equivalent A-weighted sound pressure levels, LAeq,2min, in different school rooms [3]

Rodzaj pomieszczenia
Klasy z uczniami Klasy puste Korytarze/schody Hole z uczniami Hole puste

LAeq, 2min
w dB 72,1 47,0 58,1 73,4 53,2
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