
Scenariusz zajęć z przewozu ładunków 

 
 

1. Temat Transport multimodalny, intermodalny i kombinowany –

podstawowe definicje 

2. Grupa docelowa Uczniowie klasy II technikum spedycji 

3. Cel ogólny Zapoznanie uczniów z rodzajami przewozów łączących kilka gałęzi transportu 

4. Cele szczegółowe Uczeń: 

− zna definicje transportu multimodalnego, intermodalnego i 

kombinowanego w języku polskim i angielskim, 

− wymienia środki transportu wykorzystywane w każdym z transportów 

łączonych, 

− umie nazwać i dobrać jednostki transportowe charakterystyczne dla 

transportu intermodalnego, 

− umie odczytać i przetłumaczyć skrót jednostek ładunkowych UTI (Unit 

Transport Intermodal) 

5. Formy i metody 

pracy 

wkład, pogadanka, przetłumaczenie wybranych słów z języka polskiego na 

angielski, dyskusja. 

6. Środki 

dydaktyczne 

komputer  

rzutnik multimedialny 

tablica interaktywna 

prezentacja multimedialna  

film 

karty pracy 

7. Przebieg zajęć  

7.1 Wstęp 

5 min. 

Przywitanie 

Prezentacja tematu i celu zajęć  

Sprawdzenie obecności  

7.2 Wprowadzenie do 

tematu zajęć 

10  min. 

1. Pogadanka na temat rodzajów transportów, w których wykorzystujemy 

minimum dwie gałęzie transportu. Podanie nazw w języku polskim                             

i angielskim: 

- Transport multimodalny (Multimodal transport), 

- Transport intermodalny (Intermodal transport),  

- Transport kombinowany (Combined transport). 

 

7.3 Charakterystyka 

wybranego 

rodzaju 

transportu 

25 min. 

(prezentacja 10 

minut, film o 

wybranym rodzaju 

transportu – 5 min, 

omówienie 10 min) 

1.Nauczyciel przedstawia prezentację, w której szczegółowo omawia wszystkie 

wymienione rodzaje transportu, jednostki transportowe charakterystyczne dla 

transportu intermodalnego (UTI),  zachęcając uczniów do podejmowania 

decyzji i wyboru najkorzystniejszego ich zdaniem rodzaju transportu 

łączonego. 

2. Nauczyciel prezentuje film, w którym uczniowie mogą zobaczyć, jak 

wyglądają technologie przewozu w transporcie łączonym.  

3. Po obejrzeniu filmu nauczyciel  rozdaje uczniom karty pracy, które są 

wspólnie uzupełniane określając rodzaj transportu, środki transportu oraz 

jednostki ładunkowe. 

7.4 Zakończenie 

5 min. 

Nauczyciel upewnia się, że uczniowie zrozumieli cel lekcji. Zadaje uczniom 

kilka pytań podsumowujących zajęcia. Wstawia uczniom plusy, bądź oceny za 

aktywność na lekcji. 



Scenariusz zajęć z przewozu ładunków 

 
1. Temat Kontenery ładunkowe 

2. Grupa docelowa Uczniowie klasy I technikum spedycji 

3. Cel ogólny Zapoznanie uczniów z rodzajami kontenerów i ich przeznaczeniem 

4. Cele szczegółowe Uczeń: 

− zna klasyfikację kontenerów ze względu na masę brutto, 

− zna jednostki miar w języku angielskim: ft - stopa, stopy (ang. foot, feet), 

in - cal (ang. inch) - miara długości, TUE (Twenty-feet Equivalent Unit). 

− zna współzależności wymiarowe kontenerów, 

− rozróżnia kontenery uniwersalne, specjalizowane i specjalne, które są 

przeznaczone do określonego rodzaju ładunków. 

− zna nazwy kontenerów pochodzące z języka angielskiego np. hard top, 

open top, high cube. 

5. Formy i metody 

pracy 

wkład, pogadanka, praca w grupie 

6. Środki 

dydaktyczne 

komputer  

rzutnik multimedialny 

tablica interaktywna 

prezentacja multimedialna  

karty pracy 

7. Przebieg zajęć  

7.1 Wstęp 

5 min. 

Przywitanie 

Prezentacja tematu i celu zajęć  

Sprawdzenie obecności  

7.2 Wprowadzenie do 

tematu zajęć 

5  min. 

1. Nauczyciel omawia historię zastosowania kontenerów. 

7.3 Charakterystyka 

wybranego 

rodzaju 

transportu 

30 min. 

(prezentacja 10 

minut, praca w 

grupie 10 min, 

omówienie 10 min) 

1.Nauczyciel przedstawia prezentację, w której szczegółowo omawia rodzaje 

kontenerów (w tym nazewnictwo w języku angielskim), ich konstrukcję, 

materiał z którego są wykonane oraz przeznaczenie. 

2. Nauczyciel podaje nazwę kontenera w języku angielskim, np. hard top a 

uczniowie starają się scharakteryzować kontener i jego zastosowanie. 

3. Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy. Rozdaje kartki z rodzajami ładunków 

oraz kartki z nazwami kontenerów .  

4.Uczniowie pracując zespołowo dobierają, który kontener będzie zastosowany 

do transportu określonego ładunku. 

4. Liderzy grup prezentują wyniki pracy. 

7.4 Zakończenie 

5 min. 

Nauczyciel upewnia się, że uczniowie zrozumieli cel lekcji. Zadaje uczniom 

kilka pytań podsumowujących zajęcia. Wstawia uczniom plusy, bądź oceny za 

aktywność na lekcji. 
 

 


