
17.04-piątek 

Prace przysyłacie na adres: tyburska.a81@gmail.com w formie pliku word lub zdjęcia. Proszę o 

czytelne zdjęcia. 

 

Podstawy logistyki-1TL 

Temat: Cykl dostaw-pojęcie. 

 

Zaznacz na zdjęciu gdzie znajduje się cykl dostaw w łańcuchu dostaw. 

Dopisz słowa “cykl dostaw”. 

Gdzie znajdują się punktu rozdziału? 

Proszę o przysłanie pracy uczniom z numerem 1,2. 

 

Organizowanie pracy magazynu- 2TL 

Klasę 2TL proszę o przysyłanie i odrabianie prac domowych na adres powyżej. Czas na przysyłanie 

prac to: do końca następnego tygodnia po tygodniu , w którym jest lekcja. Za odrabianie prac (lub 

nie) są oceny. 

Temat: System dwóch worków (dwóch skrzyń). 

Przepisz notatkę do zeszytu: o prace proszę D.G. 

1. Systemy zamawiania towarów. 

 

2. System dwóch worków. 
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Organizowanie pracy magazynu-2TL 

Temat: System sztuka na sztukę (partia na partię). 

1. 

 

2.Zadanie: 5.1/102 

 



 

Poniżej wykonane ćwiczenie za wskazówkami: 

1. Zapotrzebowanie przepisujemy z tabeli zapotrzebowania. 

2. Planowane zamówienie: Ponieważ w zadaniu mamy, że termin realizacji zamówienia jest 1 

dzień, to zamawiamy 1 dzień wcześniej niż nasze zapotrzebowanie. Będzie to 36pjł 01.02, 54 

pjł 02.02, 63-03.02 ,itd..... 11.02 nie zamawiamy więc 0. 

3. Dostawa będzie w ten sam dzień co zapotrzebowanie, więc trzeba przepisać ilości w te same 

kolumny tylko wiersz planowane dostawy. 

4. Zapas dysponowany- to pozostała część towaru, która nam została po sprzedaży. 

5. System partia na partię polega na zamówieniu dokładnie takiej ilości, jaką potrzebujemy. 

 

Zadane: zbiór zadań cz.1 :5.2/str.103-104( koszt dostawy-planowane dostawy) 

O pracę poproszę M.S.  

BHP-1TLR 

Temat: Ryzyko zawodowe. 

1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 154-158 oraz w 

internecie:https://prezi.com/gdtkbl3cnqbt/ryzyko-zawodowe-w-pracy-logistyka/ 

2. Odpowiedz na pytania na stronie 158. 

O prace poproszę numer 9, 13. 

https://prezi.com/gdtkbl3cnqbt/ryzyko-zawodowe-w-pracy-logistyka/


 

Organizowanie prac magazynowych- 1TLR 

Temat: Kryterium przepływowe podziału zapasów. 

1. Korzystając ze strony 103-104 w podręczniku “Obsługa magazynów cz.I” 

narysuj schemat podziału zapasów w ujęciu przepływowym. 

O pracę proszę numer 2. 

 

Przyjmowanie i wydawanie zapasów- 1TLR 

Temat: Sprawdzian wiadomości. 

Sprawdzian będzie trwał od godz.12.25-13.10.-2 zadania z obliczania ekonomicznej wielkości 

dostawy. (mówiłam o tym przed świętami),poproszę o Wasze adresy mailowe, na które dostaniecie 

zadania. Zadania na maila otrzymacie o 12.25,zwrot do mnie o 13.10.Uwaga:po tym czasie nie 

przyjmuję prac. to jest praca samodzielna. W przypadku problemów technicznych proszę o telefon 

od rodzica. Za nadesłane(lub nie) prace otrzymujecie oceny. 

 

 

 

 


