
Tropiciele baterii



https://www.youtube.com/watch?v=gWKOjncBMCQ
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Urządzenia 
działające na 

baterie - 
przykłady

https://www.liderlamp.pl/varta-15641-led-dziecieca-lampka-the-secret-life-of-pets-led-3xaaa/#gallery-1
https://mediamarkt.pl/foto-i-kamery/aparat-sony-dsc-w810b?gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrO3p22SyTEUaniS8BYDsPlqDExM3DZVFoz25_rZLtGnCIPPVqulz4hoCkiMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.militaria.pl/upload/wysiwyg/gfx/produkty/latarki/XRG/c8/latarka-xrg-c8-xp-lv1.jpg
https://www.crazytime.pl/product-pol-23208-Budzik-Casio-TQ-140-1EF-uniw.html?gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrIq8J96rol33YRs38eogqZj4RpCaFg0mXb-kBMA3Ba9ry3Fif7-e3BoCVjUQAvD_BwE
https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/akcesoria-rtv/piloty?gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrNzCt9TJ9SDLNmDjDRmkGIqO3ZffKHqRi9gjpvA-vVkSbdHcHRgprxoC4A4QAvD_BwE
https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i-zegarki/smartfony/telefon-maxcom-mm-134-czarny?gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrDeX85JzRcQJ26PNwTPbJpizncALSCX5HOb8zyclrtcoLBcG0MZGJhoCXXgQAvD_BwE
https://www.empik.com/samochod-zdalnie-sterowany-akrobata-szybki-zwinny-ohzabawki,p1286410781,zabawki-p?gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrCFS64dJv-Eo371P-wop1zoEovh1fepEHB7xALKmdg8PTvoLbdoIsRoCZLwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

https://www.liderlamp.pl/varta-15641-led-dziecieca-lampka-the-secret-life-of-pets-led-3xaaa/#gallery-1
https://mediamarkt.pl/foto-i-kamery/aparat-sony-dsc-w810b?gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrO3p22SyTEUaniS8BYDsPlqDExM3DZVFoz25_rZLtGnCIPPVqulz4hoCkiMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.militaria.pl/upload/wysiwyg/gfx/produkty/latarki/XRG/c8/latarka-xrg-c8-xp-lv1.jpg
https://www.crazytime.pl/product-pol-23208-Budzik-Casio-TQ-140-1EF-uniw.html?gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrIq8J96rol33YRs38eogqZj4RpCaFg0mXb-kBMA3Ba9ry3Fif7-e3BoCVjUQAvD_BwE
https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/akcesoria-rtv/piloty?gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrNzCt9TJ9SDLNmDjDRmkGIqO3ZffKHqRi9gjpvA-vVkSbdHcHRgprxoC4A4QAvD_BwE
https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i-zegarki/smartfony/telefon-maxcom-mm-134-czarny?gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrDeX85JzRcQJ26PNwTPbJpizncALSCX5HOb8zyclrtcoLBcG0MZGJhoCXXgQAvD_BwE
https://www.empik.com/samochod-zdalnie-sterowany-akrobata-szybki-zwinny-ohzabawki,p1286410781,zabawki-p?gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrCFS64dJv-Eo371P-wop1zoEovh1fepEHB7xALKmdg8PTvoLbdoIsRoCZLwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


Rodzaje 
baterii

https://www.fachowyelektryk.pl/technologie/zasilanie/2045-baterie-i-akumulatory.html



Czy wiesz że…. 

W 2018r. w Polsce wprowadzono 
do obrotu prawie 131 mln kg baterii 

i akumulatorów







Mrowienie 
języka

https://lifehacking.pl/jak-uzyskac-prad-z-cytryny/
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https://www.nanowosmieci.pl/gdzie-wyrzucac-zabawki-na-baterie/



https://www.liderlamp.pl/artykuly/dlaczego-sortujemy-baterie-i-jaki-jest-proces-ich-recyklingu/



W Polsce sprzedaje się 
rocznie ponad 400 mln 
sztuk różnego rodzaju 
baterii. Aż 80 proc. z 
tej liczby stanowią te, 
których po 
rozładowaniu nie da 
się ponownie 
naładować



• Optymalny procent poziom 
naładowania baterii w 
telefonach to 40% - poniżej 
40% warto je podładować.

• Jeśli nie użytkujemy telefonu 
nie zostawiajmy go z 
rozładowaną baterią na 
dłużej.

• Używaj dedykowanych do 
danego modelu telefonu 
ładowarki - unikajmy 
pożyczania ładowarek albo 
kupowania tańszych 
zamienników, mogą 
poważnie uszkodzić baterię i 
nasz telefon

https://www.kqed.org/forum/2010101873014/fcc-to-investigate-cellphone-radiation-exposure



Co robimy ze 
zużytymi 

bateriami?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Znak_przekre%C5%9Blonego_kosza.jpg
https://nasielsk.pl/aktualnosci/zbiorka-zuzytych-baterii-i-akumulatorow

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Znak_przekre%C5%9Blonego_kosza.jpg


Jedna bateria 
guzikowa może 

skazić 400 litrów 
wody i 1 m3  

gleby



Jak właściwie 
pozbyć się 

baterii?



https://ciasna.pl/wiadomosci/20545/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok



Recykling zużytych baterii 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Recykling



Znajdź różnice 
miedzy tymi 

znakami

https://www.polskirecykling.org/symbol-recyklingu-a-oznaczenie-tworzywa/



18 luty- Dzień baterii



Dbając o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, a 
także o środowisko naturalne warto stosować 
się do kilku podstawowych  zasad: 

Przed zakupem nowych baterii, sprawdź, czy takich już nie posiadasz,

Nigdy nie ładuj baterii pierwotnych, ponieważ ich ładowanie może 
spowodować eksplozję

Nigdy nie zdejmuj i nie uszkadzaj obudowy baterii,

Przed wyrzuceniem zużytego sprzętu elektrycznego, czy elektronicznego, 
zawsze usuń z niego baterie. 
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