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W ramach zdalnego nauczania przesyłam materiały do samodzielnego opracowania.Część pierwsza 
dotyczy uzupełnienia do tematu o korbowodach należy przeczytać ze zrozumieniem i utrwalić wiedzę 
część druga to temat Panewki czyli łożyska główne i korbowodowe. Po przeczytaniu ze zrozumieniem 
należy zrobić notatkę do zeszytu, przeczytać raz lub razy kilka w celu utrwalenia materiału. 
Pozdrawiam, życzę odporności nie tylko na koronowirusa Henryk Kawka.  
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W ramach zdalnego nauczania przesyłam materiały do samodzielnego opracowania.Część pierwsza 
dotyczy uzupełnienia do tematu o kadłubach należy przeczytać ze zrozumieniem i utrwalić wiedzę 
część druga to temat " cylindry silników chłodzonych cieczą i powietrzem". Po przeczytaniu ze 
zrozumieniem należy zrobić notatkę do zeszytu, przeczytać raz lub razy kilka w celu utrwalenia 
materiału. Pozdrawiam, życzę odporności nie tylko na koronowirusa Henryk Kawka.  
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https://poczta.interia.pl/next/?uid=78a527b91bd728e8
http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,B99302C18DF94BC36FCA413B748F8C48466580E6
https://poczta.interia.pl/next/?uid=78a527b91bd728e8
http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,7B7631A4AEE094BC16F2AE30E042530ACFBEFC42
https://poczta.interia.pl/next/?uid=78a527b91bd728e8
http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,420FC5417986343BC460EA746FCD6388CEDA2206
https://poczta.interia.pl/next/?uid=78a527b91bd728e8
http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,FF889422E02455464539FDAC8A33C8D7CE701A2A


Znajdz ustawę " o kierujących pojazdami"(strony Policji , Sejmu  WORD).W ustawie wyszukaj rozdział 
dotyczący kategorii praw jazdy.Zrob notatkę w zeszycie w temacie "kategorie praw jazdy", dla 
kategorii: AM, B1, B2, C1, C D1 , D, E , A1, A2, A -podaj uprawnienia wynikające z każdej z 
wymienionych kategorii oraz warunki do ich uzyskania. Pozdrawiam życzę zdrowia, i odporności nie 
tylko na koronawirusa . Henryk Kawka. 

 
 
 
 
 

http://jazdy.zrob/

