
Edukacja dla bezpieczeństwa 

 

Zapisz w zeszycie 

 

Lekcja 

 

Temat: Porażenie prądem 

 

Trudno obecnie wyobrazić sobie życie bez elektryczności. Większość z nas nie zastanawia się 

nad tym, że oglądając telewizję, grając na komputerze, słuchając radia czy jadąc tramwajem, 

korzystamy z energii elektrycznej. Powszechność jej stosowania oprócz wielu korzyści niesie 

za sobą również zagrożenie porażenia prądem. 

 

 

1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka  

Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki może być pośrednie lub bezpośrednie. 

Pośrednie powstaje bez przepływu prądu przez ciało człowieka i może powodować takie 

urazy, jak:  

 oparzenia (najczęściej I stopnia) w wyniku dotknięcia nagrzanych elementów, 



 urazy mechaniczne ciała w wyniku upadku z wysokości, przewrócenia się lub upuszczenia 

trzymanego przedmiotu, 

 groźne dla życia oparzenia ciała łukiem elektrycznym, 

 uszkodzenia wzroku wskutek dużej jaskrawości łuku elektrycznego. 

Działanie bezpośrednie powstaje wskutek przepływu prądu elektrycznego przez ciało 

człowieka (tzw. prądu rażenia). Może wywołać wiele zmian fizycznych, chemicznych 

i biologicznych w organizmie. Do najczęstszych urazów zaliczamy: 

 oparzenia, 

 utratę przytomności, 

 zaburzenia pracy serca, 

 zatrzymanie krążenia i/lub oddechu, które mogą doprowadzić do śmierci. 

Do czynników mających wpływ na stopień porażenia prądem zaliczamy: 

 rodzaj prądu (zmienny, stały), 

 wartość napięcia, 

 opór ciała (wilgotność skóry), 

 drogę przepływu przez ciało człowieka, 

 czas przepływu prądu. 

 

Przepływ prądu przez organizm 
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Zapamiętaj! 

Woda jest bardzo dobrym przewodnikiem prądu. Dlatego kapiąc się w wannie (lub pod 

prysznicem), nigdy nie używaj urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej. 

 

Zadanie  1 

Przyjrzyj się jeszcze raz rysunkom . i zastanów się, w jakich przypadkach może dojść do 

zaprezentowanych na rysunkach sytuacji przepływów prądu przez ciało człowieka. 

 

 

2. Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego i jego ratowanie  

Do większości porażeń wśród osób dorosłych dochodzi w pracy i są one związane 

z narażeniem na energię elektryczną o wysokim napięciu czyli powyżej 1000 V. 

W przypadku dzieci i młodzieży ryzyko to głównie ma związek z domową instalacją 

elektryczną i prądem o niższym napięciu (230 V w Europie, Australii czy Azji, 110 V w USA 

i Kanadzie). 

 

Udzielając pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym, musimy przede wszystkim 

pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Dlatego przed podejściem do takiej osoby należy 

upewnić się, że wszystkie źródła prądu są wyłączone. Jeśli jest to możliwe, należy wyłączyć 

wadliwe urządzenie przez wyciągnięcie wtyczki z gniazda lub wyłączenie (wykręcenie) 

bezpiecznika. 

Jeżeli nie masz pewności, że źródło prądu zostało odłączone, nie podchodź do osoby 

poszkodowanej, tylko wezwij służby ratunkowe. Jeżeli masz taką możliwość, odizoluj 

porażonego od źródła prądu – odsuń przewody elektryczne za pomocą przedmiotu 

nieprzewodzącego prądu elektrycznego lub odciągnij poszkodowanego w inne miejsce. 

Pamiętaj, żeby nie dotykać poszkodowanego gołymi rękami! 
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Jeżeli jest bezpiecznie i poszkodowany został odizolowany od źródła prądu, sprawdź jego 

reakcję. Jeżeli poszkodowany: 

 jest przytomny – zostaw go w zastanej pozycji (o ile nie zagraża mu żadne 

niebezpieczeństwo), dowiedz się jak najwięcej o jego stanie i (jeżeli jest taka potrzeba) 

wezwij pogotowie ratunkowe, opatrz ewentualne oparzenia i inne urazy oraz zapewnij 

poszkodowanemu dalszą opiekę; 

 jest nieprzytomny i oddycha prawidłowo – ułóż go w pozycji bocznej bezpiecznej i wezwij 

służby ratunkowe, opatrz ewentualne oparzenia i inne urazy; nie zostawiaj poszkodowanego 

samego, czekaj na przyjazd służb ratunkowych; 

 nie oddycha prawidłowo – wezwij pogotowie ratunkowe i rozpocznij resuscytację 

krążeniowo-oddechową. 

 

Instrukcja: Udzielanie pomocy osobie porażonej prądem 

Krok 

Oceń miejsce zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa. 

Krok 

Odizoluj poszkodowanego od źródła prądu (wyłącz bezpieczniki, odciągnij źródło prądu, 

np. kabel, za pomocą przedmiotu o właściwościach izolujących). 

Krok 

Sprawdź funkcje życiowe poszkodowanego i postępuj zgodnie ze schematem BLS. 

 



Zadanie 2 

Zastanów się, gdzie i przy wykonywaniu jakich czynności w domu oraz szkole może dojść do 

porażenia prądem. Zrób listę i zaproponuj sposoby zapobiegania temu zagrożeniu. 

 

 

Zadania odeślij na adres jolanta.nenko@onet.pl 

 

 


