
TEMAT: Bezpieczeństwo poza pracą

PRZEZNACZONY DLA: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, chcących uzyskać zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp.

CZAS REALIZACJI: 4 godziny lekcyjne

POZIOM WIEDZY 
POCZĄTKOWEJ: Wiadomości i umiejętności z zakresu kultury bezpieczeństwa realizowane

w szkole podstawowej i gimnazjalnej

POMOCE 
DYDAKTYCZNE: – rzutnik pisma, 

– foliogramy, 
– zestaw multimedialny.

CELE EDUKACYJNE
OGÓLNE: W wyniku zorganizowanego procesu nauczania−uczenia się 

uczeń powinien:

– uświadomić sobie, jakie wypadki mogą zdarzyć się mogą jemu
samemu lub w jego otoczeniu i jakie są ich okoliczności i skutki, 

– przewidywać przyszłe konsekwencje swoich działań,

– interpretować przepisy, regulaminy, zasady i procedury związane
z bezpieczeństwem poza pracą,

– samodzielnie rozpoznawać przyczyny i okoliczności wszelkich
wypadków,

– poszukiwać sposobów zapobiegania wypadkom poza pracą i określać
w tym swoją rolę.

TREŚCI: Przyczyny techniczne, organizacyjne i ludzkie wypadków w ruchu 
drogowym oraz podczas wypoczynku w górach i nad wodą. Analiza
wybranych przypadków zagrożeń i ocena ryzyka związanego
z wypoczynkiem w górach i nad wodą.

SPIS JEDNOSTEK 
TEMATYCZNYCH: 1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

2. Bezpieczeństwo w górach i nad wodą.
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MODUŁ IV

LEKCJA 1

Temat: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Czas realizacji:
• 2 godziny lekcyjne

Cele operacyjne:
Uczeń szkoły  ponadgimnazjalnej powinien:

• uświadomić sobie, że wypadki nie zdarzają się tylko nieznajomym, ale mogą zdarzyć się jemu 
samemu lub w jego najbliższym otoczeniu,
• identyfikować i oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia w ruchu drogowym,
• przewidywać i unikać zagrożenia podczas jazdy samochodem osobowym, autokarem, motocyklem, 
rowerem oraz w ruchu pieszych,
• przestrzegać zasady i przepisy prawa ruchu drogowego,
• prezentować wysoki poziomu kultury w ruchu drogowym i akceptowane postawy.

Treści:
1. Rozpoznawanie zachowań ryzykownych i zagrożeń w ruchu drogowym.
2. Wskazówki dla kierujących pojazdami oraz dla podrących pojazdami oraz dla podrą óżujących rących rą óżnymi środkami lokomocji.
3. Zachowanie się w sytuacji awarii, pożaru lub wypadku.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze szarego papieru,
• kolorowe mazaki,
• klej do papieru,
• kolorowe karteczki,
• nożyczki,
• foliogramy,
• rzutnik do foliogramów.

Spis foliogramów

Nr    Tytuł
1. Niebezpieczne postawy.
2. Bezpieczeństwo poza pracą.
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TEMAT: Bezpieczeństwo poza pracą

PRZEZNACZONY DLA: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, chcących uzyskać zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp.

CZAS REALIZACJI: 4 godziny lekcyjne

POZIOM WIEDZY 
POCZĄTKOWEJ: Wiadomości i umiejętności z zakresu kultury bezpieczeństwa realizowane

w szkole podstawowej i gimnazjalnej

POMOCE 
DYDAKTYCZNE: – rzutnik pisma, 

– foliogramy, 
– zestaw multimedialny.

CELE EDUKACYJNE
OGÓLNE: W wyniku zorganizowanego procesu nauczania−uczenia się 

uczeń powinien:

– uświadomić sobie, jakie wypadki mogą zdarzyć się mogą jemu
samemu lub w jego otoczeniu i jakie są ich okoliczności i skutki, 

– przewidywać przyszłe konsekwencje swoich działań,

– interpretować przepisy, regulaminy, zasady i procedury związane
z bezpieczeństwem poza pracą,

– samodzielnie rozpoznawać przyczyny i okoliczności wszelkich
wypadków,

– poszukiwać sposobów zapobiegania wypadkom poza pracą i określać
w tym swoją rolę.

TREŚCI: Przyczyny techniczne, organizacyjne i ludzkie wypadków w ruchu 
drogowym oraz podczas wypoczynku w górach i nad wodą. Analiza
wybranych przypadków zagrożeń i ocena ryzyka związanego
z wypoczynkiem w górach i nad wodą.

SPIS JEDNOSTEK 
TEMATYCZNYCH: 1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

2. Bezpieczeństwo w górach i nad wodą.
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TEMAT: Postępowanie w sytuacjach zagrożeń, awarii
i wypadków

PRZEZNACZONY DLA: uczniów szkół ponadgimnazjalnych

CZAS REALIZACJI: 3 godziny lekcyjne

POZIOM WIEDZY 
POCZĄTKOWEJ: wiadomości i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjalnej

POMOCE 
DYDAKTYCZNE: – ·komputer przenośny i projektor multimedialny (ewentualnie rzutnik

pisma)·

– prezentacje multimedialne lub foliogramy·

– plany ewakuacyjne szkoły·

– podręczny sprzęt gaśniczy·

– apteczka pierwszej pomocy·

– fantom do nauki resuscytacji·

– koc z folii aluminiowej

CELE EDUKACYJNE
OGÓLNE: – poznanie zasad postępowania w razie pożaru lub wybuchu oraz

udzielania pierwszej pomocy.

SPIS JEDNOSTEK 
TEMATYCZNYCH: 1. Zasady postępowania w razie pożaru i wybuchu.

2. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

LITERATURA:

1. M. Buchfelder, A. Buchfelder: Podręcznik pierwszej pomocy. PZWL, Warszawa 1997.

2. M. Sych: Resuscytacja – teoria i praktyka ożywiania. PZWL, Warszawa 1995.

3. Kompendium pierwszej pomocy, pod redakcją W. Gacka, CIOP, Warszawa 2002. 

4. Pierwsza pomoc w gospodarstwie wiejskim, pod redakcją W. Gacka, CIOP, Warszawa 2000.
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TEMAT: Postępowanie w sytuacjach zagrożeń, awarii
i wypadków

PRZEZNACZONY DLA: uczniów szkół ponadgimnazjalnych

CZAS REALIZACJI: 3 godziny lekcyjne

POZIOM WIEDZY 
POCZĄTKOWEJ: wiadomości i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjalnej

POMOCE 
DYDAKTYCZNE: – ·komputer przenośny i projektor multimedialny (ewentualnie rzutnik

pisma)·

– prezentacje multimedialne lub foliogramy·

– plany ewakuacyjne szkoły·

– podręczny sprzęt gaśniczy·

– apteczka pierwszej pomocy·

– fantom do nauki resuscytacji·

– koc z folii aluminiowej

CELE EDUKACYJNE
OGÓLNE: – poznanie zasad postępowania w razie pożaru lub wybuchu oraz

udzielania pierwszej pomocy.

SPIS JEDNOSTEK 
TEMATYCZNYCH: 1. Zasady postępowania w razie pożaru i wybuchu.

2. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

LITERATURA:

1. M. Buchfelder, A. Buchfelder: Podręcznik pierwszej pomocy. PZWL, Warszawa 1997.

2. M. Sych: Resuscytacja – teoria i praktyka ożywiania. PZWL, Warszawa 1995.

3. Kompendium pierwszej pomocy, pod redakcją W. Gacka, CIOP, Warszawa 2002. 

4. Pierwsza pomoc w gospodarstwie wiejskim, pod redakcją W. Gacka, CIOP, Warszawa 2000.
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