
Drodzy uczniowie! 

Aby w odpowiedni sposób spożytkować wasz czas, przygotowałem zadania z 

edukacji dla bezpieczeństwa do wykonania samodzielnie w domu. Większość 

informacji, przyda wam się w czasach obecnie panującej pandemii. Opracowany 

materiał dotyczy działu: Zagrożenia czasu wojny 

W tym tygodniu proszę o zapoznanie się z tematami: 

1. Postępowanie ludności w rejonach rażenia bronią współczesnego pola 

walki (1h lekcyjna), 

2. Zagrożenia czasu wojny – podsumowanie działu (1h lekcyjna) 

 

 

Linki do materiałów znajdziecie na stronie: 

 

https://epodreczniki.pl/a/ochrona-przed-skazeniami/D18HlJ8QQ 

(proszę obejrzeć film dotyczący zastępczych środków ochrony dróg 

oddechowych - punkt 3) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EdeTlB3jTmM  

(dodatkowo proszę obejrzeć film dotyczący wykonania samodzielnie maseczki 

ochronnej) 

 

https://epodreczniki.pl/a/postepowanie-wobec-zagrozen-w-czasie-

wojny/DobQvnkPb  

 (proszę o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w punkcie 2,3,4,5,6) 

 

Zadania do wykonania dla wszystkich w domu: 

Proszę o zrobienie krótkiej notatki w zeszycie od Edb z pierwszego tematu 

(3link, punkt: 2,3,4). Dodatkowo proszę przygotować krzyżówki z hasłem: 

Zagrożenia czasu wojny. Macie za zadanie wymyśleć samodzielnie 20 pytań i 

odpowiedzi do powyższego hasła. Pytania, mają dotyczyć omawianego działu. 

Krzyżówkę możecie przygotować pojedynczo bądź w parach i umieszczacie ją 

w swoich zeszytach. Na koniec wykonujecie skan lub zdjęcie całości (notatka z 

jednego tematu + rozwiązana krzyżówka z pytaniami) i wysyłacie jako 

załącznik na maila: przem.zamroczynski@yahoo.co.uk    

W temacie maila proszę podać swoje imię, nazwisko, przedmiot oraz klasę.  

Oczywiście wszystkie zadania, będą przeze mnie oceniane. Będę również 

sprawdzał, czy nie wysyłacie do mnie ,,gotowców” z Internetu. Proszę o 

uczciwe podejście do tematu. Wszelkie próby oszustwa będą kończyły się 

wstawieniem oceny niedostatecznej. Termin wykonania zadania do 10.04.2020 
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Bonus dla osób chętnych, które chcą uzyskać dodatkową ocenę! 

Proszę o samodzielne wykonanie maseczki ochronnej z dostępnych w domu 

materiałów. Filmik instruktażowy ze sposobem wykonania maseczki znajdziecie 

u góry pod dwoma pierwszymi linkami. Osoba, która wykona zadanie, wysyła 

filmik, bądź zdjęcia w czasie w którym samodzielnie zrobiliście maseczkę i 

wysyłacie  (podobnie jak krzyżówkę) jako załącznik na mój adres mailowy. Nie 

zapomnijcie w temacie maila podać swoich danych personalnych. 

 

P.S. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania bądź prośby, możecie się ze mną 

kontaktować poprzez popularny komunikator głosowy Skype. Moja nazwa 

użytkownika to: live:przem.zamroczynski  

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia 

Przemysław Zamroczyński 

 


