
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

23.06.2020 r. – 25.06.2020 r.  

Klasa I B HOT + TPS 

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.  BHP 
(TPS) 

Udzielanie I-ej pomocy 
– powtórzenie i uzupeł-
nienie wiadomości 
 

Treści nauczania (cele lek-
cji): bezpieczeństwo udzie-
lającego I-ej pomocy 
przedmedycznej, utrwale-
nie umiejętności wykona-
nia resuscytacji krążenio-
wo- oddechowej. 

e-mail: jpacuszka@op.pl Ocenianie przesłanych dro-
gą elektroniczną prac pi-

semnych 

strona internetowa szkoły:  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

budowa  
pojazdów 

Półosie napędowe- 
zadania, budowa rodza-
je. 
 

Cele lekcji: Poznam zadania 
oraz budowę i rodzaje pół-
osi napędowych 

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 

2.  usługi  
żywieniowe 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości. Usługi 
żywieniowe w ruchomej 
bazie noclegowej.   
 

Cel: Dokonam podsumo-
wania podstawowych wia-
domości dotyczących usług 
żywieniowych stosowa-
nych w ruchomej bazie 
noclegowej. 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefonicz-

ny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez spraw-
dzenie skanów lub zdjęć  
przesyłanych na pocztę 

elektroniczną  lub Messen-
gera   

Messenger, strona internetowa 
szkoły  

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

BHP 
(HOT) 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości. Pod-
sumowanie pracy rocz-
nej. 

Cel: Dokonam podsumo-
wania podstawowych wia-
domości dotyczących za-
stosowania zasad bez-
piecznych i higienicznych 
warunków pracy w hote-
larstwie. 

3.  język niemiecki Ćwiczenia utrwalające 
materiał z klasy I.  
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie utrwalają zagadnienia 
leksykalne i gramatyczne z 
klasy I. 

e-mail, strona interne-
towa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 

podlegających ocenie; Ćwi-
czenia będą sprawdzane i 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



odsyłane uczniom wraz z 
oceną i wyjaśnieniem 

język angielski Konsultacje stacjonar-
ne. 

-------- 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 

4.  WOK Wiem, czy nie wiem? 
 

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.  WOS Prawo i sądy – powtó-
rzenie 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) 

6.  wf Bezpieczeństwo nad 
wodą. 
 
 

Treści:  
- zasady bezpiecznego za-
chowania się nad zbiorni-
kami wodnymi 

------  grupa na facebook’u  na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

7.  pkm Rodzaje, budowa, zasa-
da działania i zastoso-
wania pomp wyporo-
wych i wirowych. 
 

Zasada działania pomp 
wirowych i wyporowych, 
podstawowe rozwiązania 
konstrukcyjne pomp i ich 
charakterystyki, porówna-
nie własności pomp wypo-
rowych i wirowych, typowe 
zastosowania pomp, pom-
py tłokowe jednostronnego 

e-mail, Messenger, sms zadania i referaty wysyłane 
na e-mail 

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 



i dwustronnego działania, 
pompy wirowe: odśrodko-
wą, helikoidalną i diago-
nalną, główne elementy 
pomp, pompy zębate, śru-
bowe i łopatkowe. 

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.  geografia Działania na rzecz od-
budowy równowagi 
ekologicznej 
 

•pozytywne i negatywne 
oddziaływanie człowieka 
na środowisko 
•organizacje ekologiczne i 
podejmowane przez nich 
działania 
•program Natura 2000 
•parki narodowe i krajo-
brazowe 
•zapoznanie z najważniej-
szymi zagadnieniami, zwią-
zanymi z lekcją 
•praca z mapą 
•doskonalenie myślenia 
przyczynowo – skutkowego 
oraz analizy i syntezy 
•praca z różnymi rodzajami 
źródeł 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) 

2.  religia Wakacje z Bogiem. 
 

cel dydaktyczny - przed-
stawienie prawdy, iż chrze-
ścijanin przeżywa każdy 
czas z Bogiem 
Cel wychowawczy – zachę-
ta do głębszego życia mo-
dlitewnego w czasie waka-
cji. 

Messenger, e-mail uczniowie będą przesyłali 
swoje prace, a także foto-
grafie wykonanych prac 

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

3.  język niemiecki Ćwiczenia utrwalające Treści nauczania: Ucznio- e-mail, strona interne- przesyłanie przez uczniów strona internetowa szkoły  



materiał z klasy I.  
 

wie utrwalają zagadnienia 
leksykalne i gramatyczne z 
klasy I. 

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

oceną i wyjaśnieniem 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

język angielski Revision of the material Sprawdzę poziom opano-
wania przeze mnie mate-
riału z mijającego roku 
szkolnego. 

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 

4.  fizyka Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości z klasy 
pierwszej. 
 

Treści nauczania: uczeń zna 
podstawowe pojęcia z fizy-
ki poznane w tej klasie i 
umie je stosować do róż-
nych zadań rachunkowych i 
problemowych. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  wf Bezpieczeństwo nad 
wodą. 
 
 

Treści:  
- zasady bezpiecznego za-
chowania się nad zbiorni-
kami wodnymi 

------  grupa na facebook’u  na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

6.  edb Jak uratować tonącego. 
 
                      
 

Treści: 
Podstawowe zasady ra-
townictwa wodnego. 

e-mail oraz Messenger Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z omówie-
niem i oceną 

Materiały do realizacji znajdują 
się przede wszystkim w podręcz-
niku realizowanym w normalnym 
trybie nauki. Poza tym nauczyciel 

będzie udostępniał dodatkowe 
wspomagające materiały na 
stronie internetowej  szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

7.  
 
 
 
 

budowa  
pojazdów 

Półosie napędowe- 
zadania, budowa rodza-
je. 
 

Cele lekcji: Poznam zadania 
oraz budowę i rodzaje pół-
osi napędowych 

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 

http://www.zsnienadowa.rzeszow.pl/


8.  pracownia  
służby pięter  

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości. Roz-
wiazywanie zadania 
praktycznego. 

Cel: Dokonam podsumo-
wania podstawowych wia-
domości rozwiązując zada-
nie praktyczne przygoto-
wujące do egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefonicz-

ny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez spraw-
dzenie skanów lub zdjęć  
przesyłanych na pocztę 

elektroniczną  lub Messen-
gera   

Messenger, strona internetowa 
szkoły  

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości. Roz-
wiazywanie zadania 
praktycznego. 

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.  matematyka  Planimetria – powtó-
rzenie i utrwalenie wia-
domości. 

Cele lekcji: Powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości 
dotyczących planimetrii. 

platforma Classroom  
ewentualnie Messenger 
 
 
 
 

 

Uczniowie będą otrzymy-
wać oceny za rozwiązane i 
przesłane do nauczyciela 
zadania, referaty, prezen-
tacje, testy itp. Informacja 
o ocenie wraz z komenta-
rzem zostanie podana na 

platformie Classroom. 

Podręcznik, pozostałe materiały 
w postaci prezentacji, filmów, 
zdjęć zostaną przekazane ucz-

niom na platformie Podsumowanie mate-
riału. 

Cele: Powtórzenie i utrwa-
lenie wiadomości przewi-
dzianych programem nau-
czania. 

2.  język polski Podsumowanie pracy 
rocznej. Z jaką książką 
na wakacje? 
 

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 

3.  język angielski 
 

Revision of the material Sprawdzę poziom opano-
wania przeze mnie mate-
riału z mijającego roku 
szkolnego. 

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 

informatyka gr II Efektowna prezentacja, 
wstawianie muzyki i 

PowerPoint, funkcje pod- e-mail, Messenger zadania i referaty wysyłane 
na e-mail lub messenger 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



klipu video stawowe i zaawansowane  

4.  język angielski 
 

BRAK INFORMACJI BRAK INFORMACJI 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 

informatyka gr I E-usługi w gospodarce 
opartej na wiedzy. 
 

Praca zdalna, E-
administracja, ePUAP, sys-
tem informacji geograficz-
nej GIS, E-handel, banko-
wość elektroniczna, E-
kształcenie. 

e-mail, Messenger, sms zadania i referaty wysyłane 
na e-mail 

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

5.  chemia Powtórzenie wiadomo-
ści z klasy pierwszej. 
 

Powtórzę oraz utrwalę 
wiadomości z klasy pierw-
szej. 

Poprzez pocztę elektro-
niczną:  

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów monito-
rowane będą poprzez prze-

syłanie rozwiązanych, a 
zadanych przez nauczyciela 
prac, a także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie po-

prawności zadań przydzie-
lonych uczniom na platfor-

mie learningApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: learnin-

gApps.org 

6.  pkm Ogólna charakterystyka 
maszyn sprężających. 
 

Różnice między sprężarką, 
dmuchawą a wentylato-
rem, wykres indykatorowy 
sprężarki idealnej i rzeczy-
wistej, sprężanie wielo-
stopniowe, wydajność, 
ciśnienie, moc i sprawność 
sprężarki, podstawowe 
elementy składowe spręża-
rek, zasada działania i za-

e-mail, Messenger, sms zadania rachunkowe i refe-
raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 



stosowanie sprężarek 
przepływowych promie-
niowych i osiowych, zasada 
działania sprężarki tłoko-
wej i rotacyjnej. 

 


