
 
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

KLASA VIII 

 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 9.11.2020r – 29.11.2020r. 

 

Data 

przeprowadzenia 

lekcji 

Temat Zagadnienia – materiał 

nauczania 

Oczekiwanie wiadomości i umiejętności 

Uczeń: 

Zasoby 

13.11.2020 Wypadki 

i katastrofy 

komunikacyjne

. Uwolnienie 

niebezpiecznyc

h substancji 

chemicznych 

– 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 

– 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 

https://epodreczniki.pl/a/u
waga-wypadek/DU9SFukAI 

- wypadki 

20.11.2020 Zagrożenia 

terrorystyczne 

– przyczyny współczesnego 

terroryzmu 

– najczęstsze formy aktów terroru 

– zasady zachowania się podczas 

ataku terrorystycznego lub 

bezpośrednio po nim: 

• strzelanina 

• sytuacja zakładnicza 

• atak bombowy 

• atak gazowy 

– podejrzana przesyłka 

– omawia genezę i formy współczesnych aktów terroru 

– opisuje zasady zachowania się na wypadek:  

• strzelaniny 

• znalezienia się w sytuacji zakładniczej 

• ataku bombowego 

• ataku gazowego 

• otrzymania podejrzanej przesyłki 

– rozumie konieczność powiadamiania służb 

porządkowych (policji, straży miejskiej) 

o podejrzanie zachowujących się osobach lub 

podejrzanych przedmiotach zauważonych 

w miejscach publicznych 

https://www.youtube.com/
watch?v=2jw8a6Auk-g – 

atak terorystyczny 

27.11.2020 Powtórzenie 

materiału z 

zakresu 

bezpieczeństwa 

oraz 

postępowania 

– powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości przekazanych 

w ramach poprzednich jednostek 

dydaktycznych 

– usystematyzowanie zdobytych 

wiadomości 

– łączy logicznie poszczególne zagadnienia w ciąg 

przyczynowo-skutkowy 

– dostrzega słabe i mocne strony proponowanych 

rozwiązań 

– proponuje własne – alternatywne – rozwiązania 

– sprawnie operuje poznanym słownictwem 

Prezentacje multimedialne 

https://epodreczniki.pl/a/uwaga-wypadek/DU9SFukAI
https://epodreczniki.pl/a/uwaga-wypadek/DU9SFukAI
https://www.youtube.com/watch?v=2jw8a6Auk-g
https://www.youtube.com/watch?v=2jw8a6Auk-g


w sytuacjach 

zagrożeń 

– przygotowanie uczniów do 

zaplanowanej formy kontroli 

wiedzy i umiejętności 

(prezentacja form i zakresu oraz 

narzędzi dydaktycznych 

przewidzianych do realizacji) 

– trafnie argumentuje 

– sprawnie realizuje inscenizowane działania 

ratownicze 

– dysponuje wiedzą pozapodręcznikową 

– rozwija swoje zainteresowania w zakresie przedmiotu 

 

 
 


