
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

15.04.2020 r. – 24.04.2020 r.  

Klasa III C 

15.04.2020 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 zasila-
nia silników ZI. 
 

Sprawdzenie i wymiana 

pompy paliwa, wymiana 

filtra paliwa, sprawdzenie i 

wymiana wtryskiwaczy. 

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

raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 

https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

2.  Wymiana pompy i urzą-
dzenia wspomagania 
hamulców. 

Treści nauczania:               
Uczeń potrafi wymienić 
pompę hamulcową i urzą-
dzenie wspomagające ha-
mulce pojazdów. 

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

cjonarnej 

 

16.04.2020 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 

Rachunek zysków i 
strat. 
 

Na lekcji uczeń pozna : 
strukturę wyniku finanso-
wego przedsiębiorstw, 
sporządzi przykładowy 
arkusz analizy kosztów i 
przychodów dla serwisu 
samochodowego za jeden 
miesiąc. 

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 

Komputerowa diagno-
styka silników. 

 
------- 

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 Statystyka – utrwalenie Treści nauczania: uczeń Messager, uczniowie będą  strona szkoły  



wiadomości.  
 

umie rozwiązywać zadania 
ze statystyki , zna wzory z 
tej dziedziny i stosuje je do 
rozwiązywania różnych 
zadań .Umie rysować wy-
kresy i odczytywać z wy-
kresów dane. 

poczta elektroniczna 
skibki1@op.pl   

przesyłali wykonane  
zadania  

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  język polski Ćwiczenia językowe. Akt 
komunikacji językowej. 
 

Przypomnę składniki aktu 
komunikacji językowej ( 
nadawca, odbiorca, komu-
nikat, kod, kanał, kontekst) 

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 Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie moto-
ryczne. 

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem domo-
wych urządzeń. 

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

linki do filmów na YouTube 

6.  religia Pogrzeb chrześcijański 
w rodzinie 
 

Cel ogólny: 
ukazanie wartości pogrze-
bu chrześcijańskiego prze-
zywanego w rodzinie 
Cele szczegółowe:   
Uczeń rozumie potrzebę 
poproszenia kapłana do 
chorego (umierającego) 
wie komu udziela się po-
grzebu chrześcijańskiego 
zna przypadki kiedy nie 
może być udzielony po-
grzeb chrześcijański  
potrafi odnaleźć się w 
trudnej sytuacji pogrzebu 
najbliższych 
jako wierzący żyje nadzieją 
życia wiecznego i zmar-
twychwstania . 
 
 

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



17.04.2020 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 układu doloto-
wego. 
 

Wymiana filtra powietrza, 
diagnostyka przepływo-
mierza, wykrywanie nie-
szczelności układu doloto-
wego. 

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

raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 

https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

2.  Wymiana pompy i urzą-
dzenia wspomagania 
hamulców. 

Treści nauczania:               
Uczeń potrafi wymienić 
pompę hamulcową i urzą-
dzenie wspomagające ha-
mulce pojazdów. 

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

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

20.04.2020 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 

Komputerowa diagno-
styka silników. 

 
------- 

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 

Elementy procesu spe-
dycyjno-
transportowego wpły-
wające na czas dostawy.  
 

Cel lekcji: potrafię opisać, 
jakie elementy mają wpływ 
na czas dostawy. 

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 Autorytety w życiu 
młodego pokolenia. 
 

Poznam: 
- znaczenie autorytetów w 
życiu człowieka, zwłaszcza 
młodego,  
- odpowiedź na pytanie: 

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 



„Co to jest autorytet i czym 
się różni od idola?” 
- cechy, które charaktery-
zują osoby obdarzone au-
torytetem. 

4.  WOS Przykłady łamania praw 
człowieka. 
 

•przyczyny łamania praw 
człowieka 
•przykłady łamania praw 
człowieka we współcze-
snym świecie 
•ochrona praw człowieka 
w Polsce i na świecie 
•instytucje i organizacje 
walczące o przestrzeganie 
praw człowieka w Polsce i 
na świecie 

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 Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie moto-
ryczne. 

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem domo-
wych urządzeń. 

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 So bewirbt man sich 
richtig. 
 

Treści nauczania: słownic-
two związane z rozmowami 
kwalifikacyjnymi 

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 your job? 

 

Poznam słownictwo zwią-
zane z pracą i zawodami, 
nauczę się opowiadać o 
wymarzonej pracy 

 

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  Bau und Funktion des Treści nauczania: słownic- e-mail, strona interne- przesyłanie przez uczniów strona internetowa szkoły  



zawodowy Autoreifens. 
 

two opisujące funkcję po-
szczególnych elementów 
konstrukcyjnych opony 

towa szkoły drogą mailową ćwiczeń 
podlegających ocenie; Ćwi-
czenia będą sprawdzane i 
odsyłane uczniom wraz z 

oceną i wyjaśnieniem 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

21.04.2020 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 

Komputerowa diagno-
styka skrzyń biegów. 

 
------- 

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 Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie moto-
ryczne. 

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem domo-
wych urządzeń. 

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

linki do filmów na YouTube 

3.  religia Dokumenty potrzebne 
do zawarcia małżeń-
stwa Katolickiego i Kon-
kordatowego 
 

Cel ogólny:  
zaznajomienie z wymaga-
niami formalnymi odnoście 
ważnego zawarcia sakra-
mentu małżeństwa. 
Cele szczegółowe:   
Uczeń zna terminy po-
trzebne do dostarczenia  
dokumentów urzędowych 
Wie jaki rodzaj dokumen-
tów dostarczyć w celu spi-
sania protokołu przedmał-
żeńskiego 
Zna procedurę przeprowa-
dzenia przygotowania bez-
pośredniego  do sakramen-

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



tu małżeństwa 

4.  użytkowanie 
środków trans-

portu 

Elementy procesu spe-
dycyjno-
transportowego wpły-
wające na czas dostawy.  

Cel lekcji: potrafię opisać, 
jakie elementy mają wpływ 
na czas dostawy. 

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 

Elementy procesu spe-
dycyjno-
transportowego wpły-
wające na czas dosta-
wy 

22.04.2020 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/ 

Obsługa i naprawa kół i 
ogumienia. 
 

Treści nauczania:                
Uczeń umie ocenić stan 
ogumienia i kół pojazdu, 
oraz naprawić widoczne 
uszkodzenia. 

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

cjonarnej 

23.04.2020 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 

Koszty i przychody z 
działalności gospodar-
czej – powtórzenie wia-
domości. 
 

Uczeń  potrafi:  omówić  
strukturę kosztów, wymie-
nić trzy grupy przychodów, 
obliczyć przychód, ustalić 
zysk/stratę z działalności. 

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 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



każdy piątek) ,a ci poinfor-
mują rodziców 

2.  budowa i obsługa 
środków trans-

portu 

Komputerowa diagno-
styka skrzyń biegów. 

 
------- 

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 Statystyka – utrwalenie 
wiadomości.  
 

Treści nauczania: uczeń 
umie rozwiązywać zadania 
ze statystyki , zna wzory z 
tej dziedziny i stosuje je do 
rozwiązywania różnych 
zadań .Umie rysować wy-
kresy i odczytywać z wy-
kresów dane. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  język polski Bądźmy poszukiwacza-
mi autorytetów… 
 

Kontynuacja lekcji po-
przedniej. 
Młodzież miała odszukać 
swoich mistrzów i wzory do 
naśladowania  i przedsta-
wić ich w formie prezenta-
cji. 

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 Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie moto-
ryczne. 

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem domo-
wych urządzeń. 

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

linki do filmów na YouTube 

6.  religia Przygotowanie do sa-
kramentu małżeństwa  
 
 

Cel ogólny:  
Przypomnienie i utrwalenie 
wiadomości nt przygoto-
wania do sakramentu mał-
żeństwa. 
Cele szczegółowe:  
Uczeń 
zna znaczenie sakramentu 
małżeństwa  
potrafi wyjaśnić etapy 
przygotowania do sakra-

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



mentu małżeństwa: dalsze, 
bliższe, bezpośrednie 
wie kto może zawrzeć 
ważny sakrament małżeń-
stwa w Kościele Katolickim 
(wytyczne 2020) 

24.04.2020 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 zasila-
nia silników ZI. 
 

Sprawdzenie i wymiana 
pompy paliwa, wymiana 
filtra paliwa, sprawdzenie i 
wymiana wtryskiwaczy. 

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 kół i 
ogumienia. 
 

Treści nauczania:                
Uczeń umie ocenić stan 
ogumienia i kół pojazdu, 
oraz naprawić widoczne 
uszkodzenia. 

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

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 


