
Klasa II G, IIF 

Dzień dobry.  

 

Temat: rozwiązywanie krzyżówek      07 04 2020 r. 

 

Zadania do rozwiązania. Odpowiedzi  będą ocenione wg kolejności wpływu (5 pierwszych). 

Prace proszę przesłać w word na adres ekowalska2020@o2.pl     Wysyłany plik nazwij -  

klasa, inicjały nr w dzienniku ( np. Prawo II F, HB nr 10).        

1. Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, który ukończył  4 letnie Technikum 

 i przepracował łącznie u wszystkich pracodawców 5 lat.? 

2. Ile dni  urlopu przysługuje pracownikowi, który ukończył  studia wyższe i przepracował łącznie  

u  wszystkich pracodawców  2 lata (daj wyczerpująca odpowiedź). 

3. Rozwiąż krzyżówkę 

1. Jego ukończenie zwiększa staż pracy  

2. Liczba dni urlopu do wykorzystania 

3. Urlop za poprzedni rok kalendarzowy 

4. Nieprzerwany, tygodniowy lub dobowy 

5. Pracy, cywilne, gospodarcze 
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4. Rozwiąż krzyżówkę 

1. Kary, sprawiedliwości, czasu pracy 

2. Wykonawcza lub sądownicza 

3. Członek społeczeństwa lub mieszkaniec danego kraju 

4. Zatrudnia pracowników 

5. Macierzyński lub wypoczynkowy 

6. Odwołanie od wyroku 

7. Prace dla młodocianego 

8. ….. woli 

9. Ustalona zasada reguła 

10. Rejestr, ewidencja, lista 
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5. Rozwiąż krzyżówkę 

Hasła: 

1. Atmosferyczne lub narciarskie 7. Częściowa utrata zdrowia 

2. W kodeksie pracy 8. Zdrowotne, emerytalne, rentowe 

3. List urzędowy, podanie 9. Zadośćuczynienie, rekompensata 

4. Pobierany, dochodowy 10.Zawiadomienie, doniesienie 

5. Np. pracy, szkolne, urodzenia 11.Do umowy o pracę, zmienia jej warunki 

6. Zdrowia lub gospodarki 12.Usprawiedliwiona w razie urlopu lub choroby  

 

 

 

 

 

 

 

TRUDNE ZADANIE dla chętnych. 

6. Pracownik, któremu przysługuje 26 dni urlopu rocznie, rozwiązał  z dniem 31 sierpnia umowę o 

pracę z poprzednim pracodawcą. Ile przysługuje mu urlopu?...................................... 
Od 1 września podjął pracę u nowego pracodawcy (podpisał umowę na czas nieokreślony) i od 

tego dnia  przysługuje mu  pozostały urlop w wysokości …………………( uzasadnij odpowiedź) 

7. Pracownik, któremu przysługuje 20 dni urlopu rocznie, rozwiązał umowę z dniem 30 marca   z 

poprzednim pracodawcą. Ile przysługuje mu urlopu?............. 

Brakuje mi Waszego łobuzowania i ‘”dbierania telefonów” 

 

Życzę Wam, Kochani, 

aby te święta wielkanocne 

wniosły do Waszych serc 

wiosenną radość i świeżość, 

pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję. 

                                     Elżbieta Kowalska 

 

         1           

2                    

         3           

        4            

        5            

      6              

  7                  

     8               

      9              

     10               

       11             

  12                  

       13             


