
Materiały z edb 3 
Klasa IATP 
Temat: Skażenia promieniotwórcze i zatrucia środkami przemysłowymi 
Zadanie domowe: Postępowanie w przypadku skażenia 
Podręcznik z edb rozdział 5 
 
Klasa IATG 
Temat: Ekstremalne warunki pogodowe 
Zadanie: sporządź tabelę lato/zima i napisz jak przeciwdziałać ekstremalnym warunkom pogodowym 
latem 
( upały, burze, wichury ), zimą ( mróz, śnieżyce, lawiny śnieżne ) 
Podręcznik z edb rozdział 3 
 
Klasy 1aP i 1bP 
Temat: Zagrożenia bezpieczeństwa osobistego 
Zadanie: Spośród przedstawionych przykładów wybierz 3 i opisz je możesz w tabeli 
rodzaj zagrożenia, miejsca, w których należy zachować ostrożność, okoliczności  
sprzyjające, sposoby przeciwdziałania' 
Przykłady ( rodzaj zagrożenia ) : kradzież kieszonkowa, napad rabunkowy, usiłowanie gwałtu, 
uprowadzenie, odurzenie środkami psychoaktywnymi wbrew woli, napad na mieszkanie, internet. 
 
 
 
 
 
wt., 24 mar 2020 o 19:33 Barbara Tarabura <t.bara10@gmail.com> napisał(a): 
Materiały z przyrody 
Temat: Woda- środowiskiem życia 
Proszę uzupełnić ćwiczenia w kartach pracy ucznia z przyrody str.28 ćw. 1,2,3 
a także str. 29 ćw. 4 i 5 
Przypominam o referacie: Woda środowiskiem życia A. Gwizdała 
 
wt., 24 mar 2020 o 19:16 Barbara Tarabura <t.bara10@gmail.com> napisał(a): 
Materiały z edb 2 
Klasa: IATG 
Temat: Zanieczyszczenia 
1. Zanieczyszczenia powietrza 
2. Zanieczyszczenia wody 
3. Zanieczyszczenia gleby 
zadanie domowe: recykling ( jego znaczenie, czy stosujesz go w swoim gospodarstwie) 
Podręcznik z edb rozdział pod tym samym tytułem 
Klasa IATP 
Temat: Zagrożenia terrorystyczne i cyberprzemoc 
1. Twrroryzm 
a. najczęstsze akty terroru 
2. Cyberterroryzm 
a. przykłady działań cyberprzestępców 
3. Zagrożenia w szkole i cyberprzemoc 
zadanie domowe: Jak reagować na cyberprzemoc? 
Podręcznik z edb rozdział 4 
Klasy IaP i IbP 
Temat: Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka 
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1. Wypadki i katastrofy budowlane 
a. główne przyczyny 
b. postępowanie ratownicze 
2. Wypadki i katastrofy budowlane 
a. główne przyczyny 
b. postępowanie ratownicze 
3. Wypadki i katastrofy przemysłowe 
a. główne przyczyny 
b. postępowanie ratownicze 
zadanie domowe: Wypadki i katastrofy komunikacyjne 
Podręcznik z edb rozdział 6  
 
 
 
śr., 18 mar 2020 o 16:51 Barbara Tarabura <t.bara10@gmail.com> napisał(a): 

Klasa IATG ( pierwsza technikum po gimnazjum ) 

Temat: Źródła zagrożeń 

przedstaw w tabeli rodzaje zagrożeń i podaj ich źródła 

• zagrożenia naturalne 

• zagrożenia spowodowane działalnością człowieka 

• zagrożenia społeczne 

Podręcznik do edukacji rozdział pod tym samym tytułem 

Klasa IATP ( pierwsza technikum po podstawówce) 

Temat: Powodzie i inne zagrożenia naturalne 

1. co to jest powódź ? 

2. tereny zagrożone powodzią w naszym kraju 

3. jak przeciwdziałać powodziom 

4. Ekstremalne warunki pogodowe w naszym kraju 

• zadanie domowe sporządź tabelkę lato/zima i napisz jak przeciwdziałać ekstremalnym 

warunkom pogodowym latem ( upały, susza, burze, wichury), zimą ( mróz, śnieżyca, 

lawina śnieżna ) 

Podręcznik do edukacji rozdział pod tym samym tytułem 

klasy branżowe ( IbP i IaP pierwsze po podstawówce) 

Temat: Skażenia promieniotwórcze i zatrucia środkami przemysłowymi 

1. Źródła skażeń promieniotwórczych 

2. Przeciwdziałanie skażeniu 

3. Rodzaje toksycznych środków przemysłowych 

4. Źródła toksycznych środków przemysłowych 

5. Postępowanie w przypadku skażenia 

• zadanie domowe Napisz jak uchronisz się przed skażeniem promieniotwórczym 
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