
Baterie – wszystko, co 
chcielibyście wiedzieć

SCENARIUSZ ZAJĘC DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
(KLASY 4 – 8) 





W 2018r. 
w Polsce 

wprowadzono 
do obrotu 130 

841 853 kg 
baterii i 

akumulatorów

Statystyczny
Polak zużywa

około 8 
jednorazowych
baterii na rok



Historia ogniw galwanicznych 

Luigi Galvani Alessandro Volta



Bateria



Bateria
z monet



Bateria z 
cytryny



Zasady bezpiecznej eksploatacji 
urządzeń zawierających baterie  

Zawsze czytaj instrukcję obsługi urządzenia, w którym mamy zastosować akumulator lub baterię,

Przy wymianie baterii zwracaj uwagę na oznaczenia biegunów (+) i (–) umieszczonymi na ogniwie 
i w odbiorniku energii,

Ogniwo działające w urządzeniu wymieniaj zawsze na ogniwo tego samego typu,

Przechowuj ogniwa w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, 

Stosuj  wyłącznie ładowarki przeznaczone do konkretnego typu ogniw, nie ładuj  nigdy ogniw pierwotnych,

Nie używaj w urządzeniu ogniw różnego typu oraz tego samego typu ale częściowo rozładowanych,

Nie wrzucaj ogniw do ognia,

Nie przechowuj ogniw razem z przedmiotami metalowymi. 

Optymalną temperaturą pracy baterii jest około 10-15 stopni Celsjusza



• 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



Co robimy 
z zużytymi 
bateriami?



Pojemniki na zużyte baterie



Używając baterii, 
często nie zdajemy 

sobie sprawy z 
tego, że w ich 

składzie znajdują 
się szkodliwe 
substancje!



Jedna
bateria

guzikowa
może skazić
400 litrów

wody
i 1 m3 gleby





Recykling baterii 

Baterie, które zbierane do odpowiedniego 
pojemnika, są zabierane przez 
odpowiednie firmy, które je przetwarzają 
odzyskując z nich materiały i 
unieszkodliwiają substancje 
niebezpieczne. 

A mamy pewność, że nie będą już 
zagrożeniem dla nas i dla środowiska!!!



Metody recyklingu zużytych baterii

Mechaniczne Hydrometalurgiczne Chemiczne



Samochody
elektryczne



Jak zmniejszyć zużycie baterii? 

• Możemy zrezygnować z ogniw 
jednorazowego użytku.  Zastąpić je 
akumulatorami, które są przystosowane 
do wielokrotnego ładowania. 

• Robiąc zakupy, warto się zastanowić, czy 
rzeczywiście potrzebny jest nam produkt 
zasilany bateriami. 

• Możemy też używać przedmiotów 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii, takich jak dynamo lampki 
rowerowej czy kalkulator z panelem 
słonecznym.



Zasada 3R

Reduse
(ogranicz)

Reuse
(użyj 

ponownie)

Recycle
(oddaj do 

przetworzenia) 
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