
Lekcja 29-30.03.2020 

 

Temat: Kodeks pracy     

 

1. Zaznacz znakiem X motywy aktywności zawodowej człowieka.  

Następnie napisz, który motyw uważasz za najważniejszy. Uzasadnij swój wybór.  

_____ Ideały, czyli chęć pracy dla dobra rodziny, społeczeństwa oraz rozwoju ludzkości.  

_____ Potrzeba osiągnięć, samorealizacji oraz wszechstronnego rozwoju. 

 _____ Robienie w życiu czegoś interesującego, rozwijanie własnych pasji.  

_____ Chęć uchronienia się przed bezrobociem, nawet jeśli ma się oszczędności.  

_____ Chęć uzyskania korzyści materialnych. 

 _____ Potrzeba uznania, posiadania władzy i prestiżu.  

_____ Presja społeczna – wstyd przed byciem bezrobotnym.  

_____ Presja rodziny, która nie toleruje w domu osoby niepracującej.  

_____ Wymóg prawny wynikający z kodeksu pracy, zobowiązujący ludzi do poszukiwania 

i wykonywania pracy.  

 

Najważniejszą motywacją do pracy jest według mnie 

__________________________________________________________________________________

_________________________ponieważ_________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 



2. Przeczytaj artykuły z kodeksu pracy.  

 

Po przeczytaniu tekstu spróbuj odpowiedzieć na pytania. Odpowiedzi zapisz na kartce i wyślij do mnie 

przez e dziennik 

 

Zadanie 1 

 



Pracodawca wypowiedział Janowi Kowalskiemu umowę o pracę z miesięcznym wypowiedzeniem. 

Zgodnie z zamieszczonym fragmentem przepisu przysługuje temu pracownikowi prawo do zwolnienia na 

poszukiwanie pracy 

A. bez ograniczeń czasowych, 

B. poza miejscem zamieszkania, 

C. bez prawa do wynagrodzenia, 

D. z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

 

Zadanie 2 

Pracownicy zatrudnionej w przedsiębiorstwie na czas nieokreślony bezpośrednio po urodzeniu dziecka 

przysługuje 

A. urlop macierzyński, 

B. urlop wychowawczy, 

C. urlop wypoczynkowy, 

D. urlop okolicznościowy. 

 

Zadanie 3 

Pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która zawarła 

A. umowę agencyjną, 

B. umowę zlecenia, 

C. umowę o dzieło, 

D. umowę o pracę. 

 

Zadanie 4 

 Pracownik ma prawo rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w 

sytuacji gdy pracodawca 

A. nie przeniósł go na inne stanowisko pracy pomimo przedstawienia stosownego orzeczenia 

lekarskiego, 

B. nie skierował go na kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe na jego stanowisku pracy, 

C. nie udzielił urlopu mu wypoczynkowego w żądanym terminie, 

D. nie przyznał mu premii. 

 

Zadanie 5 

Umowa o pracę powinna określać miejsce i rodzaj wykonywanej pracy oraz 

A. wynagrodzenie i wymiar czasu pracy, 

B. wymiar urlopu i termin rozpoczęcia pracy, 

C. staż pracy i miejsce wykonywania pracy, 

D. rodzaj umowy i termin urlopu. 

 

Zadanie 6 

Wypowiedzenie umowy o pracę jest uzasadnione, jeżeli pracownik 

A. jest osobą niepełnosprawną, 

B. odmówił udziału w szkoleniu BHP, 

C. jest innego wyznania, 

D. odmówił wystąpienia do związków zawodowych. 

 


