
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

15.06.2020 r. – 19.06.2020 r.  

Klasa III C 

15.06.2020 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 

Obsługa i użytkowanie 
tachografów. 
 

Cel lekcji: Uczeń zna zasady 
obsługi i użytkowania ta-
chografów. 

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 

Dobór gałęzi i środków 
transportu do realizacji 
przewozu. 
 

Cel lekcji: potrafię dobrać 
odpowiedni środek trans-
portu do realizacji zlecenia 

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 językowo – 
stylistyczne. 
 
 

Podsumuję i utrwalę wia-
domości językowe i styli-
styczne. 

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 Obywatel w urzędzie – 
powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości 
 

•powtórzenie i usystema-
tyzowanie wiedzy 
•praca z materiałami źró-
dłowymi 
•praca z różnymi źródłami 
wiedzy 

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) 

5.  wf Ćwiczenia na wytrzyma-

łość. 

Lekcja WF w domu. Wy-

trzymałość (metoda stacyj-

na) 

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 Konsultacje stacjonarne ------- 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 Means of transport. 

 

Poznam słownictwo zwią-
zane z podróżowaniem 
różnymi środkami trans-
portu. 

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 

Zahnriemenwechsel 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie poznają nazwy części 
konstrukcyjnych pojazdu 
bezpośrednio związanych z 
wymianą paska rozrządu. 

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 

16.06.2020 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 

Konsultacje stacjonarne ------- 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 Ćwiczenia na wytrzyma-

łość. 

Lekcja WF w domu. Wy-

trzymałość (metoda stacyj-

na) 

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

linki do filmów na YouTube 

3.  religia "Żal doskonały" - Bóg Cel: Ukazanie katolickiego Messenger/ Facebook ------- strona internetowa szkoły  



odpuszcza nam grzechy. 
 
 

podejścia do kwestii żalu 
potrzebnego do przeba-
czenia grzechów 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  użytkowanie 
środków trans-

portu 

Dobór gałęzi i środków 
transportu do realizacji 
przewozu. 

Cel lekcji: potrafię dobrać 
odpowiedni środek trans-
portu do realizacji zlecenia 

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 
Dobór gałęzi i środków 
transportu do realizacji 
przewozu. 

17.06.2020 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  

Dokumentacja czasu 
pracy kierowców. 
 

Zapisy na wykresówkach, 
wydruki danych z karty 
kierowcy i tachografu cy-
frowego, pliki pobrane z 
karty kierowcy i tachografu 
cyfrowego, inne dokumen-
ty potwierdzające czas 
pracy i rodzaj wykonywa-
nej czynności, rejestry 
opracowane na podstawie 
wcześniej wymienionych 
dokumentów. 

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

raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 

https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

 

Prawidłowe mocowanie 
towarów podczas 
transportu. 
 

Treści nauczania: -uczeń 
potrafi dobrać właściwe 
metody unieruchamiania 
towarów w przestrzeniach 
do przewozu towarów. 

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

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

18.06.2020 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 

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


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 Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości z klasy 
trzeciej.  
 

Treści nauczania: uczeń zna 
podstawowe wzory, defini-
cje poznane w klasie trze-
ciej i umie je stosować do 
rozwiązywania zadań. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  język polski Ćwiczenia językowo – 
stylistyczne. 
 
 

Podsumuję i utrwalę wia-
domości językowe i styli-
styczne. 

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 wytrzyma-

łość. 

Lekcja WF w domu. Wy-

trzymałość (metoda stacyj-

na) 

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

linki do filmów na YouTube 

6.  religia "Najnowsza historia 
Kościoła w Polsce". 
 
 

Cel: ukazanie najważniej-
szych wydarzeń związanych 
z najnowszą historią Ko-
ścioła w Polsce. 

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

19.06.2020 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-

Obsługa systemów na-
wigacji GPS. 

Rodzaje cyfrowych nawiga-
cji GPS, obsługa nawigacji 

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

raty wysyłane na e-mail, 

Strona www 

https://zsnienadowazdalne.blogs

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


ków transportu  GPS, planowanie trasy z 
zastosowaniem specyficz-
nych kryteriów, przewidy-
wany czas przejazdu, wy-
znaczanie pozycji, informa-
cja o dopuszczalnej pręd-
kości i fotoradarach. 

testy online pot.com/ 

Prawidłowe mocowanie 
towarów podczas 
transportu. 
 

Treści nauczania: -uczeń 
potrafi dobrać właściwe 
metody unieruchamiania 
towarów w przestrzeniach 
do przewozu towarów. 

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

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 

 

 


