
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

04.05.2020 r. – 08.05.2020 r.  

Klasa III C 

04.05.2020 r. 
L.p. Przedmiot/ 

zajęcia 
Temat lekcji  Realizowane treści  formy kontaktu  

nauczyciela  
z uczniami  

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy ucznia 

oraz postępów w nauce 

Miejsce zamieszczenia materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  budowa i obsługa 
środków trans-

portu 

Czynniki chłodnicze 
stosowane w układach 
klimatyzacji pojazdów 
 

Cel lekcji: Uczeń umie wy-
mienić i rodzaje czynników 
chłodniczych i ich właści-
wości. 

adres  e-mail:  
adamzur@onet.pl 

napisać notatkę do zeszytu 
przedmiotowego  i wysłać 

na adres : adam-
zur@onet.pl - zdjęcie no-

tatki , lub skan z widocznym 
podpisem strony w celu 

oceny pracy. 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  użytkowanie 
środków trans-

portu 

Podział i zadania spedy-
torów. 
 

Cel lekcji: poznam zadania i 
podział spedytorów 

Messenger , poczta 

elektroniczna oraz kon-

takt telefoniczny 

zdjęcia wykonanych zadań 

uczniowie będą wysyłali na 

pocztę elektroniczną  lub 

Messenger, a te zostaną 

poddane ocenie  

podręcznik oraz dodatkowe ma 

wysłane do uczniów w aplikacji 

Messenger 

3.  język polski Ćwiczenia językowe – 
czytanie ze zrozumie-
niem tekstów publicy-
stycznych. 
 

- doskonalenie umiejętno-
ści czytania ze zrozumie-
niem 

e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  WOS Ochrona dóbr osobi-
stych – prawo do pry-
watności 
 

•ochrona danych osobo-
wych 
•prawo do prywatności i 
ochrona korespondencji 
•prawa obywatela w kon-
taktach z mediami 
•zapoznanie z najważniej-
szymi zagadnieniami zwią-
zanymi z lekcją 
•analiza współczesnych 
portali społecznościowych 

e-mail, Messenger Zadania wykonane przez 
uczniów odsyłane będą na 
e-mail nauczyciela (lub za 
pomocą Messenger) i tą 
samą drogą uczniowie i 

rodzice otrzymają informa-
cję o ocenie wraz z wyja-

śnieniem 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 



pod kątem ochrony prawa 
do prywatności 
•praca z tekstem konstytu-
cji 

5.  wf Gry zespołowe 
Ćw. na siłowni 
LA 
Testy zwinnościowe 

ćwiczenia ogólnorozwojo-
we i ćwiczenia siłowe,  
p. nożna, p siatkowa 

 

e-mail, Messenger, sms Testy wysyłane na e-mail na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl , 

linki do filmów na YouTube 

6.  język niemiecki Als Helfer in einer 
Klempnerei. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie poznają słownictwo 
związane z pracą hydrauli-
ka. 

e-mail, strona interne-
towa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 

podlegających ocenie; Ćwi-
czenia będą sprawdzane i 
odsyłane uczniom wraz z 

oceną i wyjaśnieniem 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

język angielski How many people are 
there in your family? 

 

Poznam słownictwo zwią-
zane z życiem rodzinnym, 
nauczę się opowiadać o 
swojej rodzinie. 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają rozwią-
zania zadań na maila, po 

czym otrzymują feedback z 
oceną pracy lub wskazów-

kami do poprawienia praco 
Oceniane będą również 

wypowiedzi ustne na na-
graniach nadsyłanych za 

pośrednictwem maila lub 
na SKYPIE 

blog angielskinienado-
wa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 

7.  język niemiecki  
zawodowy 

Ausstattung der Werk-
statt. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie poznają nazwy przed-
miotów stanowiących wy-
posażenie typowego 
warsztatu. 

e-mail, strona interne-
towa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 

podlegających ocenie; Ćwi-
czenia będą sprawdzane i 
odsyłane uczniom wraz z 

oceną i wyjaśnieniem 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

05.05.2020 r. 
L.p. Przedmiot/ 

zajęcia 
Temat lekcji  Realizowane treści  formy kontaktu  

nauczyciela  
z uczniami  

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy ucznia 

oraz postępów w nauce 

Miejsce zamieszczenia materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  budowa i obsługa 
środków trans-

portu 

Układ klimatyzacji w 
pojazdach - obsługa 
systemów i naprawa 

Cel lekcji: Uczeń zna zasady 
bezpiecznej obsługi i na-
prawy klimatyzacji w po-

adres  e-mail:  
adamzur@onet.pl 

napisać notatkę do zeszytu 
przedmiotowego  i wysłać 

na adres : adam-

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



 jazdach samochodowych. zur@onet.pl - zdjęcie no-
tatki , lub skan z widocznym 

podpisem strony w celu 
oceny pracy. 

2.  wf Gry zespołowe 
Ćw. na siłowni 
LA 
Testy zwinnościowe 

ćwiczenia ogólnorozwojo-
we i ćwiczenia siłowe,  
p. nożna, p siatkowa 

 

e-mail, Messenger, sms Testy wysyłane na e-mail na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl , 

linki do filmów na YouTube 

3.  religia Miłość Ojczyzny   
 
 

Cel: Przedstawienie pod-
stawowych wiadomości na 
temat postawy patrioty-
zmu : patriotyzm, nacjona-
lizm, kosmopolityzm, od-
powiedzialność za Ojczy-
znę, emigracja 

Messenger/ Facebook ------- strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  użytkowanie 
środków trans-

portu 

Podział i zadania spedy-
torów. 
  

Cel lekcji: poznam zadania i 
podział spedytorów 

Messenger , poczta 

elektroniczna oraz kon-

takt telefoniczny 

zdjęcia wykonanych zadań 

uczniowie będą wysyłali na 

pocztę elektroniczną  lub 

Messenger, a te zostaną 

poddane ocenie  

podręcznik oraz dodatkowe ma 

wysłane do uczniów w aplikacji 

Messenger 
Podział i zadania spedy-
torów. 

06.05.2020 r. 
L.p. Przedmiot/ 

zajęcia 
Temat lekcji  Realizowane treści  formy kontaktu  

nauczyciela  
z uczniami  

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy ucznia 

oraz postępów w nauce 

Miejsce zamieszczenia materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  eksploatacja i 
naprawa środ-
ków transportu  

Naprawa układu zapło-
nowego. 
 

Diagnostyka i wymiana 
świec zapłonowych oraz 
przewodów wysokiego 
napięcia, pomiar i wymiana 
cewek zapłonowych, dia-
gnostyka układu zapłono-
wego oscyloskopem. 

e-mail, Messenger, sms zadania rachunkowe i refe-

raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 

https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

 

Wymiana opon i wywa-
żanie kół. 
 

Treści nauczania:  
- uczeń zna zasady BHP 
przy wymianie opon.    
- uczeń potrafi samodziel-
nie dobrać i wymienić opo-

------ wiedza uczniów będzie 
systematycznie sprawdzana 
na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

https://zsnienadowazdalne.blogspot.com/
https://zsnienadowazdalne.blogspot.com/


ny kół 
- uczeń zna działanie urzą-
dzenia do wyważania kół i 
potrafi samodzielnie wy-
ważyć koła pojazdu. 

07.05.2020 r. 
L.p. Przedmiot/ 

zajęcia 
Temat lekcji  Realizowane treści  formy kontaktu  

nauczyciela  
z uczniami  

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy ucznia 

oraz postępów w nauce 

Miejsce zamieszczenia materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  działalność  
gospodarcza 

Przechowywanie części 
zamiennych i materia-
łów  zgodnie z organiza-
cją pracy.  

Uczeń potrafi: wskazać 
sposoby przechowywania i 
magazynowania części i 
materiałów. 

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą infor-
mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  budowa i obsługa 
środków trans-

portu 

Układ klimatyzacji w 
pojazdach - obsługa 
systemów i naprawa 
 

Cel lekcji: Uczeń zna zasady 
bezpiecznej obsługi i na-
prawy klimatyzacji w po-
jazdach samochodowych. 

adres e - mail:  
adamzur@onet.pl 

ocena zadań wysłanych na 
adres : adamzur@onet.pl - 
zdjęcie notatki , lub skan z 
widocznym podpisem stro-
ny w celu oceny pracy. 

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  matematyka Funkcja liniowa – zada-
nia . 
 

Treści nauczania: uczeń zna 
podstawowe wzory, defini-
cje , twierdzenia dotyczące 
funkcji liniowej  i stosuje je 
do rozwiązywania różnych 
zadań .Przypomina z wcze-
śniejszych lat czym jest 
funkcja liniowa , co to jest 
miejsce zerowe , punkt 
stały , co to jest monoto-
niczność funkcji liniowej. 
Wszystkie poznane wia-
domości stosuje do rozwią-
zywania różnych zadań 
tekstowych . 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



4.  język polski Ćwiczenia językowe – 
czytanie ze zrozumie-
niem tekstów publicy-
stycznych. 
 

- doskonalenie umiejętno-
ści czytania ze zrozumie-
niem 

e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  wf Gry zespołowe 
Ćw. na siłowni 
LA 
Testy zwinnościowe 

ćwiczenia ogólnorozwojo-
we i ćwiczenia siłowe,  
p. nożna, p siatkowa 

 

e-mail, Messenger, sms Testy wysyłane na e-mail na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl , 

linki do filmów na YouTube 

6.  religia Wierzący wobec polityki 
 
 

Cel: Ukazanie potrzeby i 
sposobów zaangażowania 
chrześcijan w życie poli-
tyczne 
zaangażowanie społeczne i 
polityczne katolików, 
związki zawodowe, polity-
ka jako troska o dobro 
wspólne 

Messenger/ Facebook ------- strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

08.05.2020 r. 
L.p. Przedmiot/ 

zajęcia 
Temat lekcji  Realizowane treści  formy kontaktu  

nauczyciela  
z uczniami  

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy ucznia 

oraz postępów w nauce 

Miejsce zamieszczenia materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  eksploatacja i 
naprawa środ-
ków transportu 

Naprawa instalacji LPG 
II gen. 
 

Wymiana filtra fazy ciekłej i 
lotnej, wymiana elektro-
zaworu, wymiana wieloza-
woru, regeneracja lub wy-
miana reduktora, regulacja 
instalacji LPG. 

e-mail, Messenger, sms zadania rachunkowe i refe-

raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 

https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

Wymiana opon i wywa-
żanie kół. 
 

Treści nauczania:  
- uczeń zna zasady BHP 
przy wymianie opon.    
- uczeń potrafi samodziel-
nie dobrać i wymienić opo-
ny kół 
- uczeń zna działanie urzą-
dzenia do wyważania kół i 
potrafi samodzielnie wy-

------ wiedza uczniów będzie 
systematycznie sprawdzana 
na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



ważyć koła pojazdu. 

 

 


