
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

23.06.2020 r. – 25.06.2020 r.  

Klasa III C 

23.06.2020 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 siłowni, 

trening mięśni brzucha, 

biceps triceps 

Ćwiczenia siłowe wykony-

wane w warunkach domo-

wych. 

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

linki do filmów na YouTube 

3.  religia Odkrywanie własnego 
powołania  
 

Cel: Motywowanie do 
świadomego wyboru drogi 
swojego powołania życio-
wego. 

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

4.  użytkowanie 
środków trans-

portu 

Technologie, funkcje i 
systemy transportu. 

Cel lekcji: Poznam rodzaje 
technologii oraz ich funkcje 
w transporcie samocho-
dowym 

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 
Technologie, funkcje i 
systemy transportu. 

24.06.2020 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  

Sporządzanie dokumen-
tów transportowych. 
 

Zlecenie transportowe, list 
przewozowy, harmono-
gram czasu pracy kierowcy, 
kosztorys usługi przewo-

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/


zowej, charakterystyka 
ładunku, karnet TIR. 

 

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 

25.06.2020 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 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 Podsumowanie pracy 
rocznej. 
 

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 Ćwiczenia na siłowni, 

trening mięśni brzucha, 

Ćwiczenia siłowe wykony-

wane w warunkach domo-

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


biceps triceps wych. 

6.  religia Podsumowanie wiado-
mości zdobytych w kla-
sie III z religii. 
 

Cel: Pogłębienie i utrwale-
nie wiadomości zdobytych 
w czasie lekcji religii w kl. 
III 

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

 


