
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

04.05.2020 r. – 08.05.2020 r.  

Klasa I C 

04.05.2020 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.  pkm 

(KM + MPS) 

Kucie swobodne i ma-

trycowe. 

 

Pojęcie i cel obróbki pla-

stycznej, różnice między 

obróbką plastyczną na 

zimno i na gorąco, definicja 

kucia swobodnego i matry-

cowego, podstawowe na-

rzędzia stosowane podczas 

kucia swobodnego, typowe 

zabiegi i operacje kucia 

swobodnego. 

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

raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 

https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

2.  budowa i obsługa 
środków  

transportu 
(KM) 

Regulacja luzów zawo-
rowych 
 

Cel lekcji: Uczniowie znają 
różne rodzaje regulacji 
luzó1) zaworowych i potra-
fię wykonać regulację. 

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 

budowa pojaz-
dów samochod. 

(MPS) 

Metody naprawy i re-
generacji części. 
 

Cel lekcji: znam metody 
naprawy i regeneracji 

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.  diagnozowanie 
środków trans-

portu  
(KM) 

Diagnostyka kół i ogu-
mienia. 

------- ------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



4.  obsługa i napra-

wa poj.sam. 

(MPS) 

Zgrzewanie materiałów. 

 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 

LEKCJI): Uczeń zna metody 

zgrzewania, potrafi zgrze-

wać zgrzewarką. 

------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie spraw-

dzana na zajęciach w for-

mie stacjonarnej 

Strona internetowa szko-ły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

05.05.2020 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.  język polski Niepokoje człowieka 
baroku. 
 

Cele:  
- zapoznanie z ogólnymi 
cechami sztuki i literatury 
baroku; 
-sonet M. Sępa Szarzyń-
skiego jako przykład litera-
tury barokowej; 
- obraz człowieka rozdarte-
go w utworze; 
- charakterystyka obrazu 
miłości; 
- cechy gatunkowe sonetu; 
- znajomość pojęć: barok, 
sonet, antyteza. 

drogą mailową (mar-
ta_jot12@wp.pl) lub 

telefoniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają wy-
konane zadania 

na grupie w aplikacji Messenger 

2.  religia Organizacja Kościoła 
katolickiego 
 
 

Cel: Przypomnienie, utrwa-
lenie i pogłębienie wiado-
mości na temat organizacji 
Kościoła katolickiego: pa-
pież, kardynał, biskup, 
ksiądz, metropolia, diece-
zja, parafia. 

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

3.  geografia Rzeźbotwórcza działal-
ność lodowców górskich 
i lądolodów – cz. 1 
 

•niszcząca, transportowa i 
akumulacyjna działalność 
lodowców 
•formy rzeźby terenu po-
wstałe na skutek rzeźbo-
twórczej działalności lo-
dowców 

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-

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 



•zapoznanie z najważniej-
szymi zagadnieniami 
•praca z ikonografiką 
•praca z różnymi źródłami 
wiedzy 
•rozwijanie myślenia przy-
czynowo - skutkowego 

śnieniem 

4.  diagnostyka po-
jazdów samo-

chod. 

Diagnostyka pompy 
paliwowej w silniku ZI 
 

Cel : Zapoznanie się z pod-
stawowymi metodami 
diagnostyki pompy pali-
wowej 

------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  eksploatacja i 
naprawa środ-
ków transportu  

Przygotowanie elemen-
tów blacharki samo-
chodowej do lakiero-
wania. 
 

Treści nauczania:  

- uczeń zna zasady przygo-

towania elementów bla-

charki do lakierowania.       

- uczeń potrafi wykonać 

podstawowe czynności 

przy przygotowaniu ele-

mentów karoserii do lakie-

rowania. 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

06.05.2020 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.  język niemiecki Wiederholung-Kapitel 5. 
 

Treści nauczania: ucznio-
wie powtarzają i utrwalają 
materiał leksykalny (odzież, 
jedzenie w mieście, uma-
wianie się na wyjście do 
kina) oraz materiał grama-
tyczny (czasowniki modal-
ne können i müssen) z roz-
działu 5. 

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 

2.  historia  Rzeczpospolita Obojga 
Narodów w XVI w. 

•unia lubelska i powstanie 
Rzeczpospolitej Obojga 

e-mail, Messenger Zadania wykonane przez 
uczniów odsyłane będą na 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 



 Narodów 
•charakterystyka procesu 
kształtowania się demo-
kracji szlacheckiej w Polsce 
(przywileje szlacheckie) 
•ruch egzekucyjny i jego 
znaczenie 
•pierwsze wolne elekcje 
•unia brzeska 
•zapoznanie z najważniej-
szymi zagadnieniami fakto-
graficznymi 
•praca z różnymi rodzajami 
źródeł 
•praca z mapą 
•kształtowanie myślenia 
przyczynowo - skutkowego 

e-mail nauczyciela (lub za 
pomocą Messenger) i tą 
samą drogą uczniowie i 

rodzice otrzymają informa-
cję o ocenie wraz z wyja-

śnieniem 

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 

3.  podstawy  
przedsiębiorczo-

ści 

Analiza Kodeksu Pracy.  Uczeń pozna kodeks pracy , 
potrafi czytać jego zapisy. 

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 

4.  matematyka Współczynnik kierun-
kowy prostej.  
 

Treści nauczania : uczeń 
umie wskazać we wzorze 
funkcji liniowej współczyn-
nik kierunkowy i wyraz 
wolny. Oblicza współczyn-
nik kierunkowy prostej , 
mając dane współrzędne 
dwóch punktów należą-
cych do tej prostej. Rysuje 
prostą wykorzystując 
współczynnik kierunkowy. 
Potrafi obliczyć współczyn-
nik kierunkowy mając wzór 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

mailto:halina.pracz@gmail.com
mailto:halina.pracz@gmail.com


funkcji. 

5.  wf Gry zespołowe 
Ćw. na siłowni 
LA 
Testy zwinnościowe 

ćwiczenia ogólnorozwojo-
we i ćwiczenia siłowe,  
p. nożna, p siatkowa 

 

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

linki do filmów na YouTube 

6.  język polski Niepokoje człowieka 
baroku. 
 

Cele:  
- zapoznanie z ogólnymi 
cechami sztuki i literatury 
baroku; 
-sonet M. Sępa Szarzyń-
skiego jako przykład litera-
tury barokowej; 
- obraz człowieka rozdarte-
go w utworze; 
- charakterystyka obrazu 
miłości; 
- cechy gatunkowe sonetu; 
- znajomość pojęć: barok, 
sonet, antyteza. 

drogą mailową (mar-
ta_jot12@wp.pl) lub 

telefoniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają wy-
konane zadania 

na grupie w aplikacji Messenger 

07.05.2020 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 

(MPS) 

Zasady udzielania 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

 

Treści nauczania (cele lek-

cji):  bezpieczeństwo pod-

czas udzielania I-ej pomocy 

przedmedycznej,ocena 

stanu poszkodowanego, 

wezwanie pomocy, resu-

scytacja krążeniowo - od-

dechowa. 

e- mail ocenianie przesłanych dro-

gą elektroniczną prac pi-

semnych 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

pkm 

(KM + MPS) 

Walcowanie i walcarki. 

 

Definicja walcowania, kąt 

chwytu i kąt tarcia, pod-

stawowe rodzaje walcarek, 

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

raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 

https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 



budowa typowej walcarki, 

budowa i zastosowanie 

walców gładkich i bruzdo-

wych, walcowanie w ukła-

dzie walców duo, trio i 

kwarto, sposób walcowa-

nia gwintów. 

2.  podstawy  
przedsiębiorczo-

ści 

Etyka w pracy.  Uczeń pozna: zasady 
etyczne, przejawy niee-
tycznego zachowania w 
pracy, rolę PIP  i związków 
zawodowych w ochronie 
praw pracowniczych.   

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 

3.  budowa i obsługa 
środków trans-

portu 
(KM) 

Zmienne fazy rozrządu 
 

Cel lekcji: Uczniowie znają 
zasadę działania zmiennych 
faz rozrządu, różne rozwią-
zania techniczne. 

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 

4.  język niemiecki  Wiederholung-Kapitel 5. 
 

Treści nauczania: ucznio-
wie powtarzają i utrwalają 
materiał leksykalny (odzież, 
jedzenie w mieście, uma-
wianie się na wyjście do 
kina) oraz materiał grama-
tyczny (czasowniki modal-
ne können i müssen) z roz-
działu 5. 

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 

5.  religia Znaczenie sakramentu 
bierzmowania 
 
 

Cel: Przypomnienie, utrwa-
lenie i pogłębienie wiado-
mości na temat sakramen-
tu bierzmowania.  
Ukazanie znaczenia sakra-
mentu bierzmowania w 

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

mailto:halina.pracz@gmail.com
mailto:halina.pracz@gmail.com


życiu chrześcijanina. 

6.  wf Gry zespołowe 
Ćw. na siłowni 
LA 
Testy zwinnościowe 

ćwiczenia ogólnorozwojo-
we i ćwiczenia siłowe,  
p. nożna, p siatkowa 

 

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

linki do filmów na YouTube 

7.  informatyka 

(MPS) 

Podstawy programo-

wania , środowisko C++. 

Język programowania  

 

•Wprowadzenie do języka 

programowania C++ 

•Programowanie to sztuka 

C++ 

•Środowisko programi-

styczne  

 

e-mail, Messenger, sms zadania i referaty wysyłane 

na e-mail 

podręczniki, materiały w wersji 

elektronicznej przygotowane 

przez nauczyciela udostępnione 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

lub dysku gogle, linki do filmów 

na YouTube 

08.05.2020 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.  chemia Otrzymywanie, właści-

wości i zastosowanie 

wybranych kwasów 

tlenowych. 

 

Zapoznam się z: zasadami 
nazewnictwa kwasów tle-
nowych; właściwościami 
fizycznymi i chemicznymi 
oraz zastosowaniem kwa-
sów: siarkowego (VI), azo-
towego (V), fosforowego 
(V). Nauczę się: zapisywać 
wzory kwasów tlenowych 
na podstawie ich nazwy 
oraz tworzyć nazwy kwa-
sów na podstawie wzoru; 
określać wartościowość 
reszty kwasowej na pod-
stawie wzoru kwasu; zapi-
sywać równania reakcji 
otrzymywania kwasów 
tlenowych. 

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 



2.  matematyka Wyznaczanie wzoru 
funkcji liniowej.  
  

Treści nauczania : uczeń 
umie wyznaczyć wzór 
funkcji liniowej na podsta-
wie informacji o tej funkcji 
lub o jej wykresie . Umie 
korzystać z informacji kiedy 
dwie proste są prostopadłe 
a kiedy równoległe. Umie 
podać ich przykłady. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  wf Gry zespołowe 
Ćw. na siłowni 
LA 
Testy zwinnościowe 

ćwiczenia ogólnorozwojo-
we i ćwiczenia siłowe,  
p. nożna, p siatkowa 

 

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

linki do filmów na YouTube 

4.  geografia Rzeźbotwórcza działal-

ność lodowców górskich 

i lądolodów – cz. 2 

 

•niszcząca, transportowa i 

akumulacyjna działalność 

lądolodów 

•formy rzeźby terenu po-

wstałe na skutek rzeźbo-

twórczej działalności lądo-

lodów 

•zapoznanie z najważniej-

szymi zagadnieniami 

•praca z ikonografiką 

•praca z różnymi źródłami 

wiedzy 

•rozwijanie myślenia przy-
czynowo - skutkowego 

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.  edb Siły Zbrojne Rzeczpo-

spolitej Polskiej.  

                       

 

Treści: 

Zadania, struktura, wypo-

sażenie i uzbrojenie Sił 

Zbrojnych RP. 

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 



6.  informatyka 

(KM) 

Podstawy programo-

wania , środowisko C++. 

Język programowania  

 

•Wprowadzenie do języka 

programowania C++ 

•Programowanie to sztuka 

C++ 

•Środowisko programi-

styczne  

 

e-mail, Messenger, sms zadania i referaty wysyłane 

na e-mail 

podręczniki, materiały w wersji 

elektronicznej przygotowane 

przez nauczyciela udostępnione 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

lub dysku gogle, linki do filmów 

na YouTube 

 

 


