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 Dzień dobry, 

Ostatnio mieliście do wykonania rysunek inwentaryzacji (rzut z góry) instalacji wodociągowej i kanalizacji w 

Waszym domu (oraz c.o.) . 

Na tych lekcjach będzie do wykonania praca z wykorzystaniem poniższej karty pracy. Należy wykonać opis 

instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Waszym domu, czyli materiały użyte do wykonania, technikę 

montażu..i inne podane w karcie poniżej. Jest to praca na dwie lekcje.  

  Pracę proszę wykonać w zeszycie (czyli przepisać tematy i treści z karty pracy, oraz 
wykonać opis, odpowiedzieć na pytania. Jeśli ktoś ma możliwość to można wykonać na 
komputerze, wydrukować i wkleić do zeszytu). 

  Proszę zrobić zdjęcie pracy w zeszycie lub zeskanować, następnie wysłać mi na adres 
email lub w aplikacji messenger, w wiadomości prywatnej.  

 Termin ostateczny nadesłania prac (zdjęć): 05.04.2020r.   

W razie pytań kontakt przez messenger lub mail (paulina.midera@gmail.com) 

 
KARTA PRACY 

Informacje o instalacji wody zimnej  

Z jakich materiałów (rur) jest wykonana instalacja 
wodociągowa zimnej wody?  

Jaką techniką łączenia jest wykonana instalacja? 
(jeśli jest więcej niż jedna technika łączenia, to 

wymienić wszystkie) 
 

Jaki rodzaj wodomierza zastosowano?  

Czy wodomierz jest w budynku czy w studzience 
wodomierzowej?  

Ile jest punktów czerpalnych (baterii lub zaworów)?  

Czy budynek zasilany jest z sieci wodociągowej 
czy ze studni własnej? 

 
W przypadku zasilania ze studni napisać, jakim 
urządzeniem podnoszone jest ciśnienie wody. 

 

Informacje o instalacji wody ciepłej  
Z jakich materiałów (rur) jest wykonana instalacja 

wodociągowa zimnej ciepłej?  



Jaką techniką łączenia jest wykonana instalacja? 
(jeśli jest więcej niż jedna technika łączenia, to 

wymienić wszystkie) 
 

Jak przygotowywana jest woda ciepła? ( przez 
piec, elektrycznie, instalacja solarna..?)  

Instalacja kanalizacji   
Z jakich materiałów wykonana jest instalacja 

kanalizacji? Jaką techniką łączenia?  

Jakie są podłączone przybory sanitarne?  

Gdzie odprowadzane są ścieki?  

Jeśli ktoś ma przydomową oczyszczalnię ścieków 
to opisać krótko o niej…  

Jakie urządzenie powinno być na dole pionu?  

Jaki element pionu kanalizacji powinien być 
wystawiony ponad dach?  

Podać również (według rysunku) ile jest metrów rur 
wody zimnej, ciepłej i kanalizacji. Powinno być 

podane z podziałem na średnice. 
 

 
 

Paulina Midera 


