
Klasa IV TB, przedmiot: język angielski zawodowy

Zapiszcie w zeszytach temat, datę i wykonajcie polecenia.

                                                                      Lesson                                                  1st April,2020
Topic: Safety regulations on a building site.

1. Zapisz następujące słowa i ich tłumaczenie na język polski: collapse, work on heights, deep 
excavations, dust mask, ear plugs, electric shock, evacuation, fire fighting tools, safety belt,  
fire hazard, fire stop, first aid kit, flammable materials, hard hat, hi-vis vest, knee pads,  
emrgency phone numbers, no access, overhead load, poisonous materials, risk of fall, safety  
barriers, safety goggles, smoke detector, fire extinhuishers, welding mask/ gloves,  
prohibiting signs, evacuation plan, information board, warning signs. 

2. Naucz się tych wyrazów i przetłumacz tekst na angielski.

Każdego roku, na wielu placach budowy wybucha wiele pożarów. Ze względu na 
bezpieczeństwo ludzi i mienia, musi istnieć plan ochrony przeciwpożarowej. Zawiera on 
iformacje gdzie sa środki ochrony przeciwpożarowej, jakie są gaśnice i oświetlenie 
awaryjne. Plan opisuje sposób ewakuacji, miejsca dla palących zasady przechowywania 
odpadów.
Na każdej budowie znajdują się znaki informacyjne i ostrzegawcze oraz tablica 
informacyjna budowy. Teren powinien być ogrodzony na wysokośc min. 1.5 m. W 
przypadku prac na wysokości należy korzystać z rusztowań i zabezpieczeń. Pracownicy 
muszą nosić kaski ochronne a niekiedy szelki bezpieczeństwa. 

Ta praca nie podlega ocenie. Jest do wykonania samodzielnie przez wszystkich w zeszycie.

Uczniowie, którzy mają oceny pozytywne z kartkówek dotyczących prac wykończeniowych (tynki 
na sucho i mokro) oraz opisu własnego domu, nie muszą niczego poprawiać (pamiętam,że były to 
oceny dość dobre ). Są jednak osoby, które otrzymały oceny niedostateczne z obydwu zagadnień. 
Takie osoby muszą podesłać na mój adres mailowy  prace zaliczeniowe. Są to:

• Zad 1.Podaj przykładowe maszyny i narzędzia budowlane i wyjaśnij do czego służą. (10 
przykładów).

• Zad 2. Wypisz min 10 wyrazów związnych z tynkowaniem i opisz proces technologiczny 
tynkowania ścian na mokro lub okładania ich suchą zabudową. (min 10 zdań).

Termin przesłania prac zaliczeniowych do 09.04.2020 na adres r.krawczyk0@poczta.onet.pl 
.Pamiętajcie żeby się podpisać  i podać klasę. Zdania 1 i 2 dotyczą tylko osób zagrożonych oceną  
niedostateczną. 
 Pozdrawiam  Rafał Krawczyk
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