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D wiêk dzwonka w szkole 
– sygna³ informacyjny i ród³o ha³asu. 
Wyniki badañ w³asnych
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a W artykule przedstawione zosta³y wyniki badañ d wiêku dzwonków 
szkolnych, traktowanych jako ród³o ha³asu. Badano tak¿e, czy 
d wiêk ten jest s³yszalny na przerwach miêdzy lekcjami w szkole pod-
stawowej. Badania wykonano w odniesieniu do dwóch wariantów: 
w pierwszym na korytarzu szko³y dzia³a³y dwa identyczne dzwonki; 
w drugim – tylko jeden z nich. Przyjêto dwa kryteria oceny: braku 
szkodliwo ci d wiêku dzwonka (tj. braku jego szkodliwego wp³ywu 
na ubytki s³uchu ludzi) oraz s³yszalno ci dzwonka w czasie przerwy 

miêdzy zajêciami. Oba kryteria dotycz¹ ca³ego korytarza, gdzie przebywaj¹ uczniowie i nauczyciele. 
Stwierdzono, ¿e przy dzia³aj¹cych obu dzwonkach oraz przy dzia³aj¹cym jednym dzwonku 
poziom d wiêku A nie przekracza³ poziomów dopuszczalnych ha³asu w rodowisku pracy ze 
wzglêdu na ochronê s³uchu. Kryterium s³yszalno ci by³o spe³nione na ca³ym korytarzu tylko 
przy w³¹czonych obu dzwonkach, natomiast przy jednym dzwonku nie by³o ono spe³nione w 
czê ci korytarza. Ponadto, przy jednym w³¹czonym dzwonku wystêpuj¹ du¿o wiêksze ró¿nice 
w jego s³yszalno ci na ca³ym korytarzu, ni¿ przy obu w³¹czonych urz¹dzeniach, co nale¿y uznaæ 
za efekt niekorzystny. 
Na podstawie badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e sytuacja, w której dzia³aj¹ oba dzwonki na korytarzu 
jest lepsza ni¿ w przypadku, gdy dzia³a tylko jeden z nich.
S³owa kluczowe: d wiêk dzwonka w szkole, s³yszalno æ d wiêku dzwonka, ha³as

Sound of school bell – information signal and source of noise. Original research
This article presents the results of research on the sound of a school bell as source of  informa-
tion and, at the same time, as a source of noise. Both the corridor and classrooms in a primary 
school were considered. There were two criteria: lack of harmfulness (i.e., no harmful effect 
on  human hearing) and audibility in the corridor at the beginning of the lesson and in class-
rooms at the beginning of the break. The results showed that the sound of the school bell did 
not exceed the acceptable level of noise in the work environment (considering protection of 
hearing) and was audible both in the corridor and in classrooms.  The article also discusses the 
result of an experiment with changing the location of school bells to achieve lower exposure 
to noise without loss of audibility.
Keywords: sound of school bell, audibility of school bell, noise

ze wzglêdu na ochronê s³uchu – kryterium braku 
szkodliwo ci). Jednocze nie, d wiêk dzwonka 
musi byæ s³yszalny: zarówno na korytarzu, 
podczas przerwy, jak i w salach lekcyjnych, pod 
koniec zajêæ (kryterium s³yszalno ci).

W artykule tym zaprezentowane zosta³y 
wyniki badañ oceny s³yszalno ci i szkodliwo ci 
sygna³u dzwonka, które pracownicy Instytutu 
przeprowadzili w wybranej, typowej szkole 
podstawowej. Pomiary charakterystyki kierun-
kowej dzwonka wykaza³y kierunkow¹ emisjê 
jego d wiêku. Dlatego podano tak¿e wyniki 
eksperymentu, polegaj¹cego na okre leniu 
wp³ywu zmiany po³o¿enia dzwonka na jego 
s³yszalno æ i szkodliwo æ na korytarzu w szkole.

Wyniki pomiarów ha³asu 
emitowanego przez dzwonki

W badaniach uwzglêdniono, powszechnie 
stosowane w szko³ach, dzwonki polskiej pro-
dukcji o symbolu DNT-212M (wymiar czaszy 
– 150 mm), których producent deklaruje, ¿e po-
ziom ich d wiêku A wynosi ok. 93 dB (nie poda-
j¹c jednak, w jakich warunkach go okre lono). 
Dzwonki zasilane s¹ napiêciem 24 V AC.

Na rys. 1. pokazano wyniki pomiarów po-
ziomu ci nienia akustycznego w tercjowych 
pasmach czêstotliwo ci d wiêku dwóch dzwon-
ków (w rozpatrywanej szkole, na korytarzu 
zainstalowane by³y dwa urz¹dzenia, które ozna-
czono jako „A” i „B”). Pomiary przeprowadzono 
w odleg³o ci 1 m od ich czaszy (w warunkach 
pola quasi-swobodnego nad powierzchni¹ 
odbijaj¹c¹, na której by³y zamocowane).

Jak wynika z tego rysunku, maksymalne 
poziomy ci nienia akustycznego d wiêku 
dzwonków wystêpuj¹ w pasmach tercjowych 
o czêstotliwo ciach rodkowych 630 Hz (68 
i 66 dB), 1600 Hz (83 i 82 dB), 2500 Hz (87 
i 85 dB) oraz 6300 Hz (88 i 94 dB).
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Wstêp
Nieod³¹cznym elementem wyposa¿enia ka¿-

dej szko³y jest dzwonek, u¿ywany do informo-
wania nauczycieli i uczniów o rozpoczynaj¹cych 
siê i koñcz¹cych przerwach miêdzylekcyjnych. 
Przebywanie bezpo rednio w okolicy tego 

urz¹dzenia mo¿e byæ jednak dla cz³owieka 
nieprzyjemne, uci¹¿liwe, a nawet szkodliwe. 
Istotne jest wiêc, aby poziom generowanego 
przez dzwonek d wiêku by³ dobrany tak, aby 
nie powodowa³ uszkodzenia s³uchu (nie mo¿e 
zatem przekroczyæ warto ci dopuszczalnych 
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Okre lona zosta³a tak¿e charakterystyka 
kierunkowa dzwonków w warunkach pola qu-
asi-swobodnego nad powierzchni¹ odbijaj¹c¹ 
(co widaæ na rys. 2.). Podczas badania oba urz¹-
dzenia zamocowane by³y sztywno do ciany.

Na podstawie otrzymanych wyników po-
miarów mo¿na stwierdziæ, ¿e dzwonek emituje 
najwiêksz¹ energiê akustyczn¹ w p³aszczy -
nie poziomej, równoleg³ej do powierzchni, 
do której zosta³ przymocowany) w kierunkach 
0 o oraz 180 o (tzn. w tych, w których porusza 
siê element uderzaj¹cy w metalow¹ czaszê. 
Poniewa¿ w typowych warunkach instalacji 
dzwonka element ten porusza siê pionowo, 
to dzwonek równie¿ emituje najwiêksz¹ ener-
giê akustyczn¹ w dó³ i w górê).

Kryterium braku szkodliwo ci i s³yszalno ci
d wiêku dzwonka

Kryterium braku szkodliwo ci
Kryterium braku szkodliwo ci d wiêku 

dzwonka na korytarzu przyjête zosta³o 
na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Pracy 

i Polityki Spo³ecznej w sprawie najwy¿szych 
dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników 
szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy 
[1]. Poniewa¿ d wiêk dzwonka nie ma charak-
teru impulsowego, dlatego w kryterium pomi-
niêto wielko æ „szczytowy poziom d wiêku C”, 
a zastosowano wielko ci „maksymalny poziom 
d wiêku A” oraz „poziom ekspozycji na ha³as 
odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy”.

Przyjêto zatem nastêpuj¹ce kryterium 
braku szkodliwo ci:

– chwilowy poziom d wiêku A dzwonka 
nie mo¿e przekroczyæ 115 dB

– poziom ekspozycji na ha³as odniesiony 
do 8-godzinnego dnia pracy (nauczyciela) 
nie mo¿e przekroczyæ 85 dB.

Kryterium to obowi¹zuje w ca³ym obszarze 
gdzie przebywaj¹ ludzie, tj. na ca³ym kory-
tarzu oraz we wszystkich salach lekcyjnych. 
Jest oczywiste, ¿e gdy w miejscu, w którym 
d wiêk dzwonka jest najg³o niejszy, kryterium 
to jest spe³nione, wówczas spe³nione bêdzie 
tak¿e na ca³ym korytarzu i w klasach.
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Rys. 1. Poziom ci nienia akustycznego w tercjowych pasmach czêstotliwo ci d wiêku badanych dzwonków 
Fig. 1. Sound pressure level in 1/3 octave band of school bell frequency

Rys. 2. Wyniki pomiarów charakterystyki kierunkowej 
d wiêku A emitowanego przez dzwonek szkolny w p³asz-
czy nie poziomej (równoleg³ej do powierzchni, na której 
zamocowane jest urz¹dzenie; o  0-180 o pokrywa siê 
z kierunkiem poruszania elementu uderzaj¹cego w czaszê 
dzwonka)
Fig. 2. Measurement results of directional characteristics 
of sound A emitted by the school bell in horizontal plane 
(parallel to the surface on which the bell is mounted; axis 
0-180 o is the same as the direction of movement of the 
element hitting in the bowl of the bell)
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Rys. 3. Rozk³ad poziomu d wiêku A dzwonków na korytarzu
Fig. 3. Distribution of sound A level of bells on the corridor

Kryterium s³yszalno ci
Kryterium s³yszalno ci d wiêku dzwonka 

przyjête zosta³o na podstawie PN-EN 60849 
o d wiêkowych systemach ostrzegawczych 
oraz PN-EN ISO 7731 o d wiêkowych sygna-
³ach bezpieczeñstwa [2,3]. Przyjêto zatem, 
¿e poziom d wiêku A dzwonka powinien 
przewy¿szaæ redni poziom d wiêku A ha³asu 
t³a akustycznego (zarówno na korytarzu, jak 
i w sali lekcyjnej) o 6 dB.

Z badañ w³asnych przeprowadzonych 
w szko³ach podstawowych wynika, ¿e redni 
poziom d wiêku A ha³asu t³a akustycznego 
na korytarzu podczas przerwy wynosi 79 dB 
[4-8]. Dlatego na korytarzu podczas przerwy 
za minimalny poziom d wiêku A dzwonka, 
przyjêto 85 dB.

W salach lekcyjnych ha³as t³a akustycznego 
podczas lekcji zale¿y miêdzy innymi od ro-
dzaju prowadzonych zajêæ, wieku oraz liczby 
uczniów w klasie. Pomiary wskazuj¹ zatem, 
¿e w salach lekcyjnych redni poziom d wiêku 
A ha³asu t³a akustycznego wynosi 52 dB [4-6]. 
Z tego powodu przyjêto, ¿e poziom d wiêku 
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A dzwonka w sali lekcyjnej podczas lekcji po-
winien byæ wiêkszy ni¿ 58 dB.

Reasumuj¹c kryterium s³yszalno ci:
– na korytarzu: poziom d wiêku A d wiêku 

dzwonka musi byæ wiêkszy ni¿ 85 dB
– w salach lekcyjnych: poziom d wiêku 

A d wiêku dzwonka musi byæ wiêkszy ni¿ 
58 dB.

Wyniki pomiarów 
rozk³adu poziomu d wiêku A
d wiêku dzwonków na korytarzu

Warunki pomiarowe
Pomiary poziomu d wiêku A dzwonków 

przeprowadzono na korytarzu 2. piêtra 
typowej szko³y podstawowej (wymiary 
korytarza 58,4 x 2,5 – 5,8 x 3,2 m), gdzie 
zainstalowane by³y dwa urz¹dzenia, na wy-
soko ci 2,65 m (rys. 3.). Rozk³ady poziomu 
d wiêku A w p³aszczy nie poziomej uzyskano 
z wyników pomiarów przeprowadzonych 
w 70 punktach pomiarowych (rys. 3.). Bada-
nia przeprowadzono podczas nieobecno ci 
uczniów i nauczycieli i wykonano za pomoc¹ 
miernika poziomu d wiêku klasy 1. Dodatkowo, 
zmierzony zosta³ poziom d wiêku A pod urz¹-
dzeniem i na koñcu korytarza (o czym dalej).

Najwiêksze warto ci poziomów d wiêku 
A podczas dzia³ania dzwonków zarejestrowa-
no w punktach pomiarowych zlokalizowanych 
najbli¿ej urz¹dzeñ – 95-97 dB. Wraz ze wzro-
stem odleg³o ci poziom d wiêku A mala³ 
(na rodku korytarza wynosi³ 91 dB, natomiast 
na jego koñcach – 87-89 dB).

Najwiêksza warto æ poziomu d wiêku 
A na korytarzu (97 dB) nie przekroczy³a 
poziomu dopuszczalnego (115 dB), wiêc 
czê æ kryterium braku szkodliwo ci oparta 
na maksymalnym poziomie d wiêku A zo-
sta³a spe³niona. Aczkolwiek, z uwagi na to, 
¿e w kryterium braku szkodliwo ci stosuje 
siê, obok maksymalnego poziomu d wiêku A, 
tak¿e poziom ekspozycji na ha³as odniesiony 
do 8-godzinnego dnia pracy, konieczne by³o 
jego policzenie.

Wstêpnie przyjêto za³o¿enie, ¿e osoba 
(nauczyciel), której ekspozycjê na ha³as siê 
rozpatruje, przebywa na korytarzu pod-
czas przerwy w najg³o niejszym miejscu. 
Zak³adaj¹c, ¿e czas dzwonienia dzwonka 
na lekcje wynosi 10 sekund, a rozpatrywana 
osoba przebywa 6 godzin lekcyjnych w szkole 
dziennie, to poziom ekspozycji na ha³as 
(z uwzglêdnieniem miejsca na korytarzu, 
w którym d wiêk dzwonka jest najg³o niej-
szy, tj. pod dzwonkiem), wynikaj¹cy tylko 
z d wiêku urz¹dzenia (poziom chwilowy 
podczas dzwonienia 97dB) wynosi:

 (1)

gdzie:
LAeq, Te – równowa¿ny poziom d wiêku 

A zmierzony w czasie dzia³ania dzwonka Te,
Te – sumaryczny czas dzia³ania dzwonka 

podczas pobytu rozpatrywanej osoby na ko-
rytarzu, w czasie dnia pracy, w minutach,

To – czas odniesienia = 480 min.
To szacunkowe obliczenie wskazuje, ¿e przy 

przyjêtych za³o¿eniach dzwonek nie jest ró-
d³em d wiêku mog¹cym mieæ wp³yw na prze-
kroczenie dopuszczalnego poziomu ekspozycji 
na ha³as odniesionego do 8-godzinnego dnia 
pracy, tj. 85 dB. Poniewa¿ jednak szacunek 
ten jest bardzo uproszczony, dlatego dalej 
oszacowano poziom ekspozycji na ha³as 
nauczyciela z uwzglêdnieniem nara¿enia 
na ha³as od wszystkich róde³ (na podstawie 
innych danych zawartych w tym artykule). 
Obliczenia przeprowadzono przy za³o¿eniu, 
¿e nauczyciel pracuje przez 6 godzin lekcyj-
nych dziennie. £¹czny czas nara¿enia na ha³as 
na korytarzu podczas przerwy, w czasie dnia 
pracy, to 7 x 10 minut (w tym czasie równo-
wa¿ny poziom d wiêku A jest równy 79 dB). 
£¹czny czas nara¿enia na ha³as na korytarzu 
podczas przerwy w czasie dzia³ania dzwonka 
w czasie dnia pracy, w miejscu, gdzie ha³as 
jest najwiêkszy, to 6 x 10 sekund (w tym czasie 
równowa¿ny poziom d wiêku A jest równy 
97 dB, rys. 3.). £¹czny czas nara¿enia na ha³as 
w sali lekcyjnej podczas lekcji w czasie dnia 
pracy, to 6 lekcji po 45 minut (w tym czasie 
równowa¿ny poziom d wiêku A jest równy 52 
dB). £¹czny czas nara¿enia na ha³as w sali lek-
cyjnej w czasie dzia³ania dzwonka na przewê 
w czasie dnia pracy, to 6 x 10 sekund (w tym 
czasie równowa¿ny poziom d wiêku A w naj-
g³o niejszym miejscu w sali lekcyjnej to 75 dB, 
tabela 2.).

Przy takich za³o¿eniach poziom ekspozycji 
na ha³as odniesiony do 8-godzinnego dnia 
pracy, w dB, wynosi:

 (2)

Reasumuj¹c, przyjête kryterium braku 
szkodliwo ci zosta³o spe³nione, tj. najwiêksza 
warto æ poziomu d wiêku A na korytarzu (97 
dB) nie przekroczy³a poziomu dopuszczal-
nego 115 dB, a poziom ekspozycji na ha³as 
(od wszystkich róde³, w tym od dzwonka 
– 73,5 dB) równie¿ nie przekracza poziomu 
dopuszczalnego: 85 dB.

Spe³nione zosta³o tak¿e kryterium s³y-
szalno ci, gdy¿ na ca³ym korytarzu podczas 
dzwonienia dzwonka poziom d wiêku A wy-
nosi³ 87-97 dB, a wiêc by³ wiêkszy od poziomu 
minimalnego 85 dB.

Wyniki pomiarów wp³ywu po³o¿enia 
dzwonków na równomierno æ 
nag³o nienia na korytarzu

Jak ju¿ wspomniano, dzwonki emituj¹ energiê 
akustyczn¹ kierunkowo, tj. w kierunku, w któ-
rym porusza siê element uderzaj¹cy w czaszê 
dzwonka – wysy³aj¹ w tê stronê wiêcej energii 
akustycznej ni¿ w pozosta³ych kierunkach. 
Standardowo w szko³ach dzwonki umieszczone 
s¹ na cianach szkó³ w taki sposób, ¿e element 
uderzaj¹cy w czaszê porusza siê pionowo. 
Dlatego najwiêksz¹ energiê akustyczn¹ emituj¹ 
w górê i dó³.

Za³o¿ono, ¿e po obróceniu dzwonków o 90 o, 
tzn. w taki sposób, aby elementy uderzaj¹ce 
w czasze porusza³y siê w p³aszczy nie pozio-
mej, pod urz¹dzeniami poziom d wiêku A siê 
zmniejszy, a na koñcach korytarza nie powinien 
siê zmieniæ. Wynika z tego, ¿e w obszarze, 
w którym s³yszalno æ dzwonka jest najs³absza 
(na koñcach korytarza), nie ulegnie ona zmia-
nie, natomiast nara¿enie na ha³as (szczególnie 
w obszarze, w którym jest najwiêksze, tj. pod 
dzwonkiem) powinno siê zmniejszyæ. Za³o¿enie 
to zosta³o zweryfikowane w praktyce, w taki 
sposób, ¿e dzwonki zamocowano na cianie 

Tabela 1. Wyniki pomiarów poziomu d wiêku A, w dB, dzwonków w pozycji standardowej oraz obróconych o 90 o

Table 1. Measurement results of sound A level , in dB, of bells in standard position and turned by 90 o

Lokalizacja punktu pomiarowego

Koniec korytarza 
bli¿ej dzwonka 

B (rys. 2.)
S¹siedztwo 
dzwonka B

S¹siedztwo 
dzwonka A

Koniec korytarza 
bli¿ej dzwonka 

A (rys. 2.)

Elementy uderzaj¹ce w czasze 
dzwonków poruszaj¹ siê piono-
wo (pozycja standardowa)

88,9 97,1 94,8 89,8

Elementy uderzaj¹ce w czasze 
dzwonków poruszaj¹ siê pozio-
mo (dzwonki obrócone o 90 o)

88,6 92,9 90,2 91,4

 = 

= 

= 

=  
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rozpatrywanego korytarza szkolnego w sposób 
zalecany przez producenta (elementy uderzaj¹ce 
porusza³y siê pionowo), a nastêpnie obracaj¹c 
je o 90 o (elementy uderzaj¹ce porusza³y siê po-
ziomo). Cztery punkty pomiarowe zlokalizowane 
by³y: w odleg³o ci jednego metra pod dzwonkami 
oraz na koñcach korytarza. Wyniki tych pomiarów 
przedstawiono w tabeli 1.

Jak widaæ, w wyniku obrócenia dzwon-
ków uzyskano obni¿enie poziomu d wiêku 
A ich d wiêku pod urz¹dzeniami o 4,2 i 4,6 
dB, przy jednoczesnym zwiêkszeniu poziomu 
d wiêku A d wiêku dzwonka na jednym koñcu 
korytarza (o 1,6 dB), a na drugim – obni¿eniu 
o 0,3 dB.

Wynika z tego, ¿e celowe jest dobranie po-
zycji dzwonków na cianie w taki sposób, aby 
maksymalna energia akustyczna by³a emito-
wana wzd³u¿ korytarza, a nie w kierunku sufitu 
i pod³ogi.

Wyniki pomiarów d wiêku dzwonka 
w salach lekcyjnych

W rozpatrywanej szkole podstawowej w 8 
salach lekcyjnych przeprowadzone zosta³y po-
miary poziomu d wiêku A emitowanego przez 
dzwonki, w ka¿dej z nich w czterech punktach 
pomiarowych (rys. 4.). Podczas pomiarów drzwi 
sal by³y zamkniête i nie by³o w nich uczniów, ani 
nauczycieli.

Najwiêksze warto ci poziomów d wiêku 
A dzwonków zarejestrowano w punktach po-
miarowych nr IV sal, w odleg³o ci metra od drzwi, 
a najni¿sze w punktach nr I, zlokalizowanych 
z ty³u sal, przy cianach. Natomiast, w punktach 
pomiarowych nr III, przy biurkach nauczycieli, po-
ziom d wiêku A zawiera³ siê w zakresie 60-68 dB.

Najwiêksza warto æ poziomu d wiêku 
A we wszystkich salach (tabela 2.) podczas 
dzwonienia dzwonków wynios³a 75 dB, i jest ona 
znacznie ni¿sza od kryterialnej warto ci do-
puszczalnej maksymalnego poziomu d wiêku 

A (115 dB). Poziom ekspozycji na ha³as odniesiony 
do 8-godzinnego dnia pracy (73,5 dB) równie¿ 
nie przekracza³ warto ci dopuszczalnej (85 dB). 
Wynika z tego, ¿e kryterium braku szkodliwo ci 
zosta³o spe³nione.

Najni¿szy zmierzony poziom d wiêku 
A d wiêku dzwonków w salach lekcyjnych by³ 
równy 60 dB (tabela 2.), a zatem przekracza³ 
warto æ minimaln¹ okre lon¹ w kryterium 
s³yszalno ci (58 dB) – tym samym zosta³o ono 
równie¿ spe³nione.

Podsumowanie
Poziom d wiêku A dzwonka w szkole: na ko-

rytarzu podczas przerwy oraz w salach lekcyjnych 
powinien byæ na tyle g³o ny, aby by³ s³yszalny. 
Warunkiem s³yszalno ci jest zatem emitowanie 
poziomu d wiêku A dzwonków na korytarzu, 
który powinien byæ wiêkszy od 85 dB, a w salach 
lekcyjnych – od 58 dB.

Jednocze nie, sygna³ dzwonka nie powinien 
byæ na tyle g³o ny, aby powodowaæ uszkodzenia 
s³uchu, co oznacza, ¿e maksymalny poziom jego 
d wiêku A d wiêku w ka¿dym miejscu nie mo¿e 
przekroczyæ 115 dB (w odniesieniu do uczniów 
przyj¹æ nale¿y ni¿sze warto ci np. poziomy jak 
dla m³odocianych – 110 dB, zmierzono 87-97 dB 
na korytarzu oraz 60-75 dB w salach lekcyjnych). 
Jednocze nie, poziom ekspozycji na ha³as od-
niesiony do 8 godzin pracy nauczyciela dziennie 
(i analogicznie – tak¿e ucznia) nie mo¿e prze-
kroczyæ 85 dB (w stosunku do uczniów przyj¹æ 
nale¿y ni¿sze warto ci, np. poziomy jak dla m³o-
docianych – 80 dB, obliczono 73,5 dB).

Obrócenie dzwonków o 90 ° wzglêdem osi 
prostopad³ej do ciany, na której s¹ zamocowane, 
spowodowa³o zmniejszenie nara¿enia na ha³as 
emitowany przez urz¹dzenie (g³ównie w ob-
szarze pod dzwonkiem, gdzie poziomy d wiêku 
A s¹ najwiêksze, tj. o 4,5 dB). Jednocze nie to 
rozwi¹zanie minimalnie zwiêkszy³o s³yszalno æ 
dzwonków (w obszarach, w których s¹ najs³a-

I II 
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IV 

Tablica  
Biurko 
nauczyciela  

Rys. 4.Lokalizacja punktów pomiarowych w salach lekcyjnych 
Fig. 4. Location of measurement points in classrooms

biej s³yszalne). Jest to wiêc wskazane z punktu 
widzenia akustyki (s³yszalno æ i nara¿enie na 
ha³as), natomiast wymaga dog³êbnej analizy, 
projektantów i producentów dzwonków, aby 
nie obni¿aæ poziomu bezpieczeñstwa dzwonków 
zwi¹zanego z ich u¿ytkowaniem.
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Tabela 2. Wyniki pomiarów poziomu d wiêku A (w dB) dzwonków w salach lekcyjnych (sale 3-6 zlokalizowane s¹ 
w s¹siedztwie urz¹dzeñ)
Table 2. Measurement results of sound A level, in dB, of bells’ sounds in classrooms (classrooms 3-6 are located in 
proximity of the bells)

Numer sali
Numer punktu pomiarowego

I II III IV

1 61 61 63 67

2 60 61 60 65

3 67 68 68 75

4 62 64 65 70

5 63 64 65 69

6 64 65 67 71

7 60 60 62 64

8 62 62 64 68


