
Syrop Akar to produkt leczniczy o działaniu przeciwkaszlowym do stosowania w leczeniu objawowym 
kaszlu różnego pochodzenia. 

Dawkowanie: Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub 
według zaleceń lekarza lub farmaceuty. 

 Lek do stosowania doustnego. 
 Nie stosować dłużej niż 5-7 dni bez konsultacji z lekarzem. 
 Do opakowania dołączona jest miarka. 

Wiek Dawkowanie 

Dzieci od 3 do 6 lat 5 ml trzy razy na dobę 

Dzieci od 6 lat do 12 lat 10 ml trzy razy na dobę 

Młodzież powyżej 12 lat 15 ml trzy razy na dobę 

Dorośli 15 ml cztery razy na dobę 

Syrop zawiera substancję czynną o działaniu przeciwkaszlowym, która łagodzi kaszel różnego pochodzenia. 
Lek nie wykazuje przyzwyczajenia ani uzależnienia. 

Wskazania: Leczenie objawowe kaszlu różnego pochodzenia. 

Kiedy nie stosować leku: w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych 
składników tego leku. 

Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u 
każdego one wystąpią. 

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): 

 senność, 
 nudności, 
 biegunka, 
 pokrzywka. 
Ostrzeżenia i środki ostrożności 
 Nie stosować leku dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem. 
 Nie stosować leku u dzieci poniżej 3 lat. 
 Lek należy przechowywać w temperaturze do 30ºC. 
 Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn 

Lek może w rzadkich przypadkach powodować senność. Należy zachować ostrożność prowadząc samochód 
lub obsługując maszyny. Dzieci stosujące lek powinny unikać jazdy na hulajnodze i rowerze. 

 



1. Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. Każdy wyraz wpisz w odpowiedniej formie: 

Powyższy tekst to ………………………………………….. . Przeznaczona jest dla ……………………………………………….. 

Opisuje zasady ………………………………………… oraz …………………………………………. i …………………………………….. 

do stosowania. 

 

 

2. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe. 

 

Oprócz butelki z syropem w opakowaniu znajduje się miarka. P F 

Zażywanie syropu nie ma żadnego wpływu na kierowców.  P F 

Lek należy przechowywać w lodówce. P F 

Dzieci w wieku od 3-6 lat mogą stosować 15 ml syropu na dobę. P F 

Od syropu, przy dłuższym stosowaniu, można się uzależnić. P F 

U niektórych osób lek może wywoływać senność lub biegunkę. P F 

Dzieci poniżej 3 lat mogą otrzymać jedynie 6 ml syropu na dobę. P F 

Syrop przeznaczony jest do leczenia kaszlu u dorosłych i dzieci. P F 

 

3. Sprawdź i napisz ile ml leku i w jakich dawkach na dobę możesz przyjmować. Napisz przez ile dni 
możesz brać lek bez konsultacji z lekarzem. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Napisz w jaki sposób powinieneś przechowywać lek. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Napisz czym różni się lek na receptę od zwykłego. Na podstawie tekstu odpowiedz na pytanie, czy 

syrop Akar jest lekiem na receptę. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Napisz czym różni się zwykła recepta od  e-recepty. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

pacjent    przeciwwskazania ulotka informacyjna wskazania dawkowanie 



 

 

 

Oferta pracy 
Firma Automaniak zajmująca się naprawą zabytkowych samochodów  należy do najbardziej znanych firm 
tego typu w Polsce. W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy kandydata/kandydatki 
na stanowisko: 

technik mechanik 
Idealnym kandydatem/kandydatką będzie osoba posiadająca doświadczenie w naprawie samochodów 
pochodzących sprzed 1950 roku. 

Do zadań nowozatrudnionej osoby będzie należała samodzielna organizacja miejsca pracy, przestrzeganie 
zasad BHP obowiązujących na terenie zakładu pracy, bezpośredni kontakt z klientem. 

Wymagane jest co najmniej dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku. 

Oferujemy pracę w życzliwej atmosferze. Umowa o pracę na czas nieokreślony. 

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres: 
Automaniak, ul. Pogodna 3, 76-200 Słupsk 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych 
dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr101., poz. 926. ze zmianami)”. 

 

1. Odpowiedz na pytania: 

Czego dotyczy ogłoszenie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kto może zostać przyjęty na oferowane stanowisko? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

W jaki sposób kandydat na pracownika ma skontaktować się z firmą? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Podaj 5 przykładów sytuacji, w których piszemy ogłoszenie: 
a)  

b) 

c) 

d) 

e) 



3. Napisz ogłoszenie na Allegro, w którym chcesz sprzedać gry komputerowe, których już nie używasz. 

Pomyśl co zrobić by Twoje ogłoszenie było atrakcyjne dla kupujących. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


