
Edukacja dla bezpieczeństwa. Materiał na 2 godziny lekcyjne dla klasy 

1Wg, w tygodniu A (15.05.2020) 

 

Drodzy uczniowie! 

 

Dzisiaj ostatni temat z działu: Zagrożenia czasu wojny. W związku  z tym,  

przygotowałem zadania podsumowujące dział. 

 

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/postepowanie-wobec-zagrozen-w-czasie-

wojny/DobQvnkPb    

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

 

 

 Po zapoznaniu się z powyższymi materiałami, nauczycie się: 

- przedstawiać prawidłowe postępowanie ludności na terenach rażenia bronią 

konwencjonalną i masowego rażenia; 

- co to jest kwarantanna i kiedy się ją stosuje;   

- jakie są rodzaje ewakuacji. 

 

Zadania do wykonania dla wszystkich w domu:  

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

(punkt: 2,3,4 z linku, który wam podałem).  

 Dodatkowo proszę rozwiązać 18 zadań w pliku PDF. Są to zadania 

podsumowujące dział: Zagrożenia czasu wojny. Możecie je wykonać w pliku 

PDF (instrukcję znajdziecie na stronie internetowej 

https://www.youtube.com/watch?v=la75Ci-RnZI&t=131sv ) lub odpowiedzi 

zapisać np. w programie Notatnik, Word. 

Na koniec wykonujecie skan lub zdjęcie notatki z zeszytu, zapisujecie plik z 18 

odpowiedziami i całość 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.. Termin wykonania 

zadania do 22.05.2020  

 

https://epodreczniki.pl/a/postepowanie-wobec-zagrozen-w-czasie-wojny/DobQvnkPb
https://epodreczniki.pl/a/postepowanie-wobec-zagrozen-w-czasie-wojny/DobQvnkPb
https://www.youtube.com/watch?v=la75Ci-RnZI&t=131sv


Bonus dla osób chętnych, które chcą uzyskać dodatkową ocenę!  

Proszę o wykonanie prezentacji multimedialnej podsumowującej dział 

Zagrożenia Czasu Wojny. Prezentacja musi się składać minimum z 10 slajdów. 

Ważnym elementem prezentacji, jest duża liczba zdjęć, i nie przesadzajcie z 

tekstem. Osoba, która wykona zadanie, wysyła wszystko na mój adres mailowy. 

Nie zapomnijcie w temacie maila podać swoich danych personalnych. Termin 

wykonania do 22.05.2020 

 

 

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

kontaktować poprzez maila albo popularny komunikator głosowy Skype. Moja 

nazwa użytkownika to: live:przem.zamroczynski  

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia  

Przemysław Zamroczyński 

 


