
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

01.06.2020 r. – 05.06.2020 r.  

Klasa III C 

01.06.2020 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 – 
obsługa cd . 
 

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

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 

Obsługa i warunki 
utrzymania środków 
transportu. 
 

Cel lekcji: poznam zasady 
obsługi i warunki utrzyma-
nia  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 Konsultacje stacjonarne -------- 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 Prawa człowieka jako 
istoty ludzkiej w świetle 
dokumentów między-
narodowych – lekcja 
powtórzeniowa 
 

•prawa człowieka i ich 
istota 
•dokumenty międzynaro-
dowe gwarantujące prze-
strzeganie praw człowieka 
•łamanie praw człowieka 
na świecie 
•organizacje międzynaro-
dowe, monitorujące prze-
strzeganie praw człowieka 
•powtórzenie i usystema-

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) 



tyzowanie wiedzy zdobytej 
na poprzednich lekcjach 

5.  wf Ćwiczenia na mięśnie 

brzucha;   

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 What is on your plate? 

 

Nauczę się opowiadać o 
swoich preferencjach ży-
wieniowych 

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 

Die Tätigkeiten in der 
Werkstatt. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie utrwalają nazwy na-
rzędzi wykorzystywanych 
w warsztacie, potrafią opi-
sać funkcje wybranych 
narzędzi. 

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 

02.06.2020 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 Pojazdy elektryczne – Cel lekcji: Uczeń potrafi adres  e-mail:  napisać notatkę do zeszytu strona internetowa szkoły  



środków trans-
portu 

obsługa cd. wymienić czynności obsłu-
gowe i naprawcze pojaz-
dów elektrycznych. 

adamzur@onet.pl przedmiotowego  i wysłać 
na adres : adam-

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

podpisem strony w celu 
oceny pracy. 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  wf Ćwiczenia na mięśnie 

brzucha;   

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

4.  użytkowanie 
środków trans-

portu 

Obsługa i warunki 
utrzymania środków 
transportu. 

Cel lekcji: poznam zasady 
obsługi i warunki utrzyma-
nia 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 
Obsługa i warunki 
utrzymania środków 
transportu. 

03.06.2020 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  

Urządzenia załadowczo-
wyładowcze. 
 

Hydrauliczny dźwig samo-
chodowy (HDS), podesty i 
pomosty ruchome, wcią-
garki, dźwigi towarowe, 
urządzenia do napełniania i 
opróżniania zbiorników 
transportowych. 

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

raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 

https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

 

Wymiana szyb i luste-
rek. 
 

Treści nauczania: Uczeń 
potrafi wymienić lusterka i 
szyby w pojazdach samo-
chodowych. 

------ 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/


04.06.2020 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 

Konsultacje stacjonarne -------- 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 

Konsultacje stacjonarne -------- 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 – 
zadania. 
 

Treści nauczania: uczeń zna 
podstawowe wzory, defini-
cje , twierdzenia dotyczące 
funkcji kwadratowej  i sto-
suje je do rozwiązywania 
różnych zadań . Zna posta-
cie funkcji kwadratowej, 
wie co to jest monotonicz-
ność funkcji kwadratowej. 
Oblicza zadania tekstowe z 
funkcji. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  język polski Omówienie i poprawa 
testów 
 
 

Zapoznam się z: 
- wynikami testów, 
- omówieniem i wyjaśnie-
niem poszczególnych za-
dań. 

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 Ćwiczenia na mięśnie 

brzucha;   

Piłka koszykowa  

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 

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


Piłka siatkowa  

Piłka nożna  

ćwiczenia z piłkami w 

warunkach domowych.  

6.  religia Powtórzenie materiału z 
nauczania zdalnego  
 
 

Cel: Utrwalenie  i powtó-
rzenie poznanego materia-
łu. Motywowanie do wła-
snych poszukiwań i zainte-
resowań poznanymi za-
gadnieniami. 

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

05.06.2020 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 
cyfrowego. 
 

Rodzaje tachografów cy-
frowych, obsługa tachogra-
fu cyfrowego, planowanie 
czasu pracy kierowcy, wy-
druki z tachografu, sczyty-
wanie danych z tachografu 
i karty kierowcy. 

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

raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 

https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

Wymiana szyb i luste-
rek. 
 

Treści nauczania: Uczeń 
potrafi wymienić lusterka i 
szyby w pojazdach samo-
chodowych. 

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

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 

 

 


