
Lekcja z 
poprzedniego 

tygodnia 

Zagrożenia 
powodziowe 

Proszę przeczytać temat ze strony 43 
podręcznika: 

-- przyczyny powodzi 
– ochrona przeciwpowodziowa w Polsce 
– pogotowie przeciwpowodziowe i alarm 

powodziowy 
– zasady zachowania się podczas 

powodzi i po opadnięciu wód 
powodziowych 

– zapasy na wypadek powodzi 

Oczekiwanie wiadomości i umiejętności. Uczeń: 
– wymienia główne przyczyny powodzi 
– wymienia zadania państwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 
– wyjaśnia, jak należy się zachowywać w czasie powodzi 
– opisuje zasady postępowania po opadnięciu wód powodziowych 
– planuje niezbędne zapasy, które powinien zgromadzić dla swojej rodziny, aby przetrwać 

kilka dni w sytuacji kryzysowej 
– uzasadnia bezwzględny nakaz stosowania się do poleceń służb ratowniczych i sanitarnych 

w czasie powodzi. 
Zadania do wykonania w zeszycie: Sprawdź, czy potrafisz: 1,2,3,4,5,6 str. 47 
Polecam obejrzeć film na YouTube: Powódź tysiąclecia (1997)   

Lekcja z tygodnia 
obecnego i 

następnego, czyli 
dwie jednostki 

lekcyjne,  
od 16 – 27.03  

Ekstremalne 
warunki 
pogodowe 

Proszę przeczytać temat ze strony 48 
podręcznika: 

– charakterystyka zagrożenia i zasady 
postępowania podczas:  
 intensywnych opadów śniegu 
 ekstremalnie niskich temperatur 
 upałów 
 wichur 
 gwałtownych burz 

   Oczekiwanie wiadomości i umiejętności. Uczeń: 
– wymienia pogodowe zagrożenia dla bezpieczeństwa człowieka 
– opisuje praktyczne sposoby przeciwdziałania zagrożeniom podczas intensywnych opadów 

śniegu oraz ekstremalnie niskich temperatur 
– omawia sposoby ochrony przed niszczącymi skutkami upałów, wichury i gwałtownych burz 

Zadania do wykonania w zeszycie: Sprawdź, czy potrafisz: 1,2 str. 53 
Bardzo dużo ciekawych filmów na YouTube, np.  
https://www.youtube.com/watch?v=UKw1fvoX4Sw 
https://www.youtube.com/watch?v=i4p2JQtKMac 
https://www.youtube.com/watch?v=5XfH0IcN9iE 



Lekcje 
Tydzień 30.03 – 

10.04 
(dwie jednostki 

lekcyjne) 

Wypadki 
i katastrofy 
komunikacyjne 
 
 
 
 
 
 
 
Uwolnienie 
niebezpiecznych 
substancji 
chemicznych 

Proszę przeczytać temat ze strony 54 
podręcznika: 

– przyczyny wypadków 
komunikacyjnych i zagrożenia 
towarzyszące tym wypadkom 

– postępowanie ratownicze na miejscu 
wypadku komunikacyjnego 

 
 
 
– oznaczenia pojazdów przewożących 

niebezpieczne substancje (tablice 
ADR) 

postępowanie po uwolnieniu się 
niebezpiecznych substancji chemicznych 
 
 

Oczekiwanie wiadomości i umiejętności. Uczeń: 
– wymienia główne przyczyny wypadków komunikacyjnych 
– opisuje zagrożenia towarzyszące tym wypadkom 
– wymienia czynności, które należy wykonać, aby ocenić sytuację na miejscu zdarzenia, i 

stosuje tę wiedzę w praktyce 
– omawia sposoby zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanym, ratownikowi, osobom 

postronnym i w miejscu zdarzenia 
– omawia podstawowe zasady postępowania ratownika w miejscu zdarzenia (wypadek 

komunikacyjny) 
 
– opisuje zasady kodowania informacji na tablicach ADR 

opisuje zasady zachowania się po uwolnieniu substancji toksycznych 
 
Zadania do wykonania w zeszycie: Sprawdź, czy potrafisz: 1,2, 3,4,5 str. 59 
Bardzo dużo ciekawych filmów na YouTube, np. EDB wypadek drogowy  
https://www.youtube.com/watch?v=fAyW0vdAaf8 
https://www.youtube.com/watch?v=5oA2zID6Nn0 

 


