
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

25.05.2020 r. – 29.05.2020 r.  

Klasa III C 

25.05.2020 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 

Pojazdy elektryczne - 
budowa  
 

Cel lekcji: Uczeń zna ogólną 
budowę pojazdów elek-
trycznych, umie wymienić 
elementy składowe napę-
du. 

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 

Eksploatacja środków 
transportu. 
 

Cel lekcji: poznam zasady 
eksploatacji środków 
transportu 

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 Poezja o rzeczach zwy-
kłych, czyli najważniej-
szych – test sprawdza-
jący. 
 

- podsumuję i utrwalę wia-
domości. 

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 Przejawy szowinizmu, 
rasizmu, antysemity-
zmu, ksenofobii i homo-
fobii 
 

•przyczyny negatywnych 
uczuć do innych ludzi 
•potrzeba przeciwdziałania 
tym zjawiskom 
•organizacje monitorujące 
przejawy szowinizmu i 
innych negatywnych za-
chowań ludzkich 
•zapoznanie z najważniej-
szymi pojęciami, związa-
nymi z tematem lekcji 

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) 



•kształtowanie postaw 
tolerancji i szacunku w 
stosunku do drugiego 
człowieka 

5.  wf Przepisy gier zespoło-
wych  
Piłka koszykowa , 
Piłka siatkowa  
Piłka nożna  – ćwiczenia 
z piłkami w warunkach 
domowych 

Gry zespołowe 
p. nożna, siatkowa, koszy-
kowa 

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 Fertigkeitstraining. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie ćwiczą sprawność słu-
chania ze zrozumieniem. 

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 Eat to live or live to eat. 

 

Poćwiczę czytanie ze zro-
zumieniem, poznam słow-
nictwo związane z zabu-
rzeniami żywienia i zdro-
wym odżywianiem. 

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 

Im Werkzeugkasten. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie utrwalają nazwy na-
rzędzi wykorzystywanych 
w warsztacie. 

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 

26.05.2020 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 

Pojazdy elektryczne - 
budowa  
 

Cel lekcji: Uczeń zna ogólną 
budowę pojazdów elek-
trycznych, umie wymienić 
elementy składowe napę-
du. 

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.  wf Przepisy gier zespoło-
wych  
Piłka koszykowa , 
Piłka siatkowa  
Piłka nożna  – ćwiczenia 
z piłkami w warunkach 
domowych 

Gry zespołowe 
p. nożna, siatkowa, koszy-
kowa 

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

linki do filmów na YouTube 

3.  religia ,,Kardynał Wyszyński –
być kimś więcej...” 
 

Cele katechezy:  
 Pogłębienie świadomości 
chrześcijańskiej tożsamo-
ści, Wzbudzenie chęci dą-
żenia do świętości jako 
wyzwania,  Zaproszenie do 
Beatyfikacji Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. 

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

4.  użytkowanie 
środków trans-

portu 

Eksploatacja środków 
transportu. 

Cel lekcji: poznam zasady 
eksploatacji środków 
transportu 

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 
Eksploatacja środków 
transportu. 

27.05.2020 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  

Obsługa systemów na-
wigacji GPS. 
 

Rodzaje cyfrowych nawiga-
cji GPS, obsługa nawigacji 
GPS, planowanie trasy z 
zastosowaniem specyficz-
nych kryteriów, przewidy-

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

raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 

https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

 

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


wany czas przejazdu, wy-
znaczanie pozycji, informa-
cja o dopuszczalnej pręd-
kości i fotoradarach. 

Obsługa i naprawa 
oświetlenia samochodu. 
Wymiana elektrycznych 
i elektronicznych ele-
mentów układów po-
jazdów samochodo-
wych. 
 

Treści nauczania:  
-Uczeń potrafi wykonać 
przegląd oświetlenia samo-
chodu. 
- Uczeń potrafi wymienić 
uszkodzone elementy 
układów sterowania w 
pojazdach samochodo-
wych. 

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

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

28.05.2020 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 

Metody segregowania i 
przechowywania odpa-
dów.   
         

Cele:  interpretowanie 
aktów prawnych związa-
nych z gospodarką odpa-
dami, rozróżnianie pojęć: 
odpady niebezpieczne i 
inne niż niebezpieczne, 
recykling i utylizacja, okre-
ślenie metod segregacji i 
przechowywania odpadów. 

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

Discord 

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 

Pojazdy elektryczne - 
obsługa 
 

Cel lekcji: Uczeń potrafi 
wymienić czynności obsłu-
gowe i naprawcze pojaz-
dów elektrycznych . 

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 kwadratowa – 
przypomnienie wiado-
mości.  
 

Treści nauczania: uczeń zna 
podstawowe wzory, defini-
cje , twierdzenia dotyczące 
funkcji kwadratowej  i sto-
suje je do rozwiązywania 
różnych zadań . Zna posta-

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

mailto:halina.pracz@gmail.com
mailto:halina.pracz@gmail.com


cie funkcji kwadratowej, 
wie co to jest monotonicz-
ność funkcji kwadratowej. 

4.  język polski Poezja o rzeczach zwy-
kłych, czyli najważniej-
szych – test sprawdza-
jący. 
 

- podsumuję i utrwalę wia-
domości. 

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 Przepisy gier zespoło-
wych  
Piłka koszykowa , 
Piłka siatkowa  
Piłka nożna  – ćwiczenia 
z piłkami w warunkach 
domowych 

Gry zespołowe 
p. nożna, siatkowa, koszy-
kowa 

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

linki do filmów na YouTube 

6.  religia „Zachowaj mnie Boże” 
Mądrość szlachetnością 
bł. Karoliny 
 

Cel: Odkrywanie istoty 
mądrości i sposobów wyra-
żania jej w życiu codzien-
nym u bł. Karoliny 

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

29.05.2020 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 

Obsługa tachografu 
analogowego. 

Rodzaje tachografów ana-
logowych, obsługa tacho-
grafu analogowego, pla-
nowanie czasu pracy kie-
rowcy, odczytywanie da-
nych z wykreskówek. 

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

raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 

https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

Obsługa i naprawa 
oświetlenia samochodu. 
Wymiana elektrycznych 
i elektronicznych ele-
mentów układów po-
jazdów samochodo-
wych. 
 

Treści nauczania:  
-Uczeń potrafi wykonać 
przegląd oświetlenia samo-
chodu. 
- Uczeń potrafi wymienić 
uszkodzone elementy 
układów sterowania w 
pojazdach samochodo-

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

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



wych. 

 

 

 


