
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

18.05.2020 r. – 22.05.2020 r.  

Klasa I C 

18.05.2020 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) 

Zgrzewanie i jego rodza-

je. 

 

Definicja zgrzewania, 

zgrzewanie oporowe, róż-

nice między zgrzewaniem 

zwarciowym i iskrowym, 

istota zgrzewania punkto-

wego i liniowego, zastoso-

wania połączeń zgrzewa-

nych. 

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) 

Napęd wałka rozrządu - 
rodzaje 
 

Cel lekcji: Uczniowie potra-
fią wymienić i scharaktery-
zować różne rodzaje napę-
dów wałka rozrządu . 

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) 

Układ przeniesienia 
napędu. 
  

Cel lekcji: poznam budowę 
i rodzaje układów przenie-
sienia napędu 

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 pompy 
oleju. 

------- ------- 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. 

Spawanie elektryczne. TREŚCI NAUCZANIA (CELE 

LEKCJI): Uczeń zna zasady 

bezpiecznego spawania, 

------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie spraw-

dzana na zajęciach w for-

Strona internetowa szko-ły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



(MPS)  wykonuje połączenia spa-

wane. 

mie stacjonarnej 

19.05.2020 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 Wyrazy niesamodzielne 
i wyrazy poza związkami 
w zdaniu. 
 

Cele:  
-  przypomnienie wiado-
mości przyimku i spójniku: 
- wyrażenie przyimkowe; 
- poznanie zasad inter-
punkcji w zdaniach zawie-
rających wyrazy poza 
związkami; 
- formy użytkowe wypo-
wiedzi – podanie do dyrek-
tora szkoły. 

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

telefoniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają wy-
konane zadania 

na grupie w aplikacji Messenger 

2.  religia Wierzę w świętych ob-
cowanie 
 
 

Cel: Przypomnienie, utrwa-
lenie i pogłębienie wiado-
mości na temat świętych 
obcowania.  
Motywowanie do modlitwy 
za wiernych zmarłych. 

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

3.  geografia Rzeźbotwórcza działal-
ność wiatru – cz. 1 
 

•niszcząca i budująca dzia-
łalność wiatru 
•formy rzeźby terenu po-
wstałe na skutek rzeźbo-
twórczej działalności wia-
tru 
•rodzaje pustyń 
•rodzaje wydm 
•zapoznanie z najważniej-
szymi zagadnieniami 
•praca z ikonografiką 
•praca z różnymi źródłami 
wiedzy 
•rozwijanie myślenia przy-

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) 



czynowo - skutkowego 

4.  diagnostyka po-
jazdów samo-

chod. 

Diagnostyka koła dwu-
masowego 
 

Cel : Zapoznanie się z pod-
stawowymi metodami 
diagnostyki oraz oceny 
stanu koła dwumasowego. 

------- 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  

Wymiana zderzaków i 
innych elementów z 
tworzyw sztucznych. 
 

Treści nauczania : Uczeń 

zna zasady wymiany zde-

rzaków i innych elementów 

z tworzyw sztucznych . 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

20.05.2020 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 Wo wohnst du? 
 

Treści nauczania: ucznio-
wie potrafią opisać miejsce 
zamieszkania, podać jego 
wady i zalety. 

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 XVII w. 
 

•wojny Polski w XVII w. 
•najważniejsze sukcesy 
oręża polskiego w XVII w. 
•wielcy wodzowie tego 
okresu 
•Polska na arenie między-
narodowej 
•wielcy zdrajcy Polski 
•Rzeczpospolita jako pań-
stwo wielonarodowościo-
we i wielokulturowe 
•tolerancja religijna w Pol-
sce 
•złota wolność szlachecka 
•zapoznanie z faktografią 
•doskonalenie myślenia 
przyczynowo – 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) 



•praca z mapą 
•praca z różnymi rodzajami 
źródeł (ikonografika, teksty 
źródłowe) 

3.  podstawy  
przedsiębiorczo-

ści 

Zasady sporządzania 
biznesplanu     
 

Cele: poznanie istoty i za-
sad sporządzania bizne-
splanu, elementy bizne-
splanu. 

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 Co się liczy w firmie? 
  

Treści nauczania: Uczeń 
posługuje się pojęciami : 
koszty produkcji, zysk, stra-
ta, potrafi przeprowadzić 
analizę wyników finanso-
wych firmy w przypadkach, 
gdy jej przychód oraz koszt 
opisany jest wykresem lub 
wzorem. Rozwiązuje zada-
nia. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  wf  Piłka koszykowa w do-

mu, 

Piłka siatkowa w domu 

Piłka nożna w domu – 

ćwiczenia z piłkami w 

warunkach domowych 

Gry zespołowe 

p. nożna, siatkowa, koszy-

kowa 

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 Co daje człowiekowi 
kontakt z naturą.    
 

Cele:  
- spotkanie z przyrodą i 
relacje przyjacielskie we 
fragmencie utworu L. Ols-
son; 
- tworzenie wypowiedzi – 
opis krajobrazu; 
- różne źródła radości: kon-
takt z drugim człowiekiem 
lub z naturą; 

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

telefoniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają wy-
konane zadania 

na grupie w aplikacji Messenger 

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


- znaczenie pojęcia: epiku-
reizm. 

21.05.2020 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) 

Pierwsza pomoc w 

przypadku porażenia 

prądem elektrycznym 

 

Treści nauczania (cele lek-

cji): bezpieczeństwo udzie-

lającego I-ej pomocy 

przedmedycznej porażo-

nemu prądem elektrycz-

nym , sposoby uwalniania 

porażonego spod działania 

prądu elektrycznego, wy-

konywanie resuscytacji 

krążeniowo- oddechowej. 

e- mail ocenianie przesłanych dro-

gą elektroniczną prac pi-

semnych 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

pkm 

(KM + MPS) 

Lutowanie, rodzaje lu-

tów. 

 

Definicja lutowania, różni-

ce między lutowaniem 

miękkim i twardym, pod-

stawowe rodzaje lutów, 

rodzaje i zadania topników, 

zastosowania połączeń 

lutowanych. 

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

raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 

https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

2.  podstawy  
przedsiębiorczo-

ści 

Sporządzanie  uprosz-
czonego biznesplanu.  
 

Cele :przygotowanie 
uproszczonego biznesplanu 
firmy zlokalizowanej w 
swojej miejscowości. 

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) 

Wymiana napędu wałka 
rozrządu. 
 

Cel lekcji: Uczniowie potra-
fią opisać proces wymiany 
napędu wałka rozrządu , 
wymienić niezbędne na-
rzędzia do wykonania wy-

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 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

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


miany . podpisem strony w celu 
oceny pracy. 

4.  język niemiecki  Wo möchtest du woh-
nen? 
 

Treści nauczania: ucznio-
wie potrafią powiedzieć, 
gdzie chcieliby mieszkać w 
przyszłości. 

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 Wniebowstąpienie Je-
zusa zaproszeniem do 
nieba 
 

Cel: Przypomnienie, utrwa-
lenie i pogłębienie wiado-
mości na temat wniebo-
wstąpienia Jezusa. 

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

6.  wf  Piłka koszykowa w do-

mu, 

Piłka siatkowa w domu 

Piłka nożna w domu – 

ćwiczenia z piłkami w 

warunkach domowych 

Gry zespołowe 

p. nożna, siatkowa, koszy-

kowa 

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) 

Stosowanie obramowa-

nia komórek, stosowa-

nie cieniowania komó-

rek, tworzenie prostej 

formuły  

 

Podstawy Excela, wprowa-

dzenie do Excela 

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 

22.05.2020 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 Rozpuszczalność sub-

stancji. 

 

Nauczę się: wyjaśnić poję-
cia – mieszanina, substan-
cja rozpraszająca i rozpro-
szona, mieszaniny jedno-
rodne i niejednorodne, 
roztwór właściwy, rozpusz-
czalność, roztwór nasycony 

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 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 



i nienasycony; opisać róż-
nice między roztworem 
nasyconym i nienasyco-
nym; projektować do-
świadczenie w celu otrzy-
mania roztworu nasycone-
go z nienasyconego i od-
wrotnie; dobrać ilości sub-
stancji niezbędne do przy-
gotowania roztworu nasy-
conego w określonej tem-
peraturze na podstawie 
danych odczytanych z wy-
kresu lub tabeli rozpusz-
czalności; wymienić czyn-
niki wpływające na roz-
puszczalność substancji w 
wodzie; korzystać  z tabeli i 
wykresu rozpuszczalności; 
obliczyć ilość substancji 
jaką można rozpuścić w 
danej ilości wody w poda-
nych warunkach. 

poprzez sprawdzanie po-
prawności zadań przydzie-
lonych uczniom na platfor-

mie learningApps.org 

2.  matematyka Powtórzenie wiadomo-
ści z funkcji liniowej.  
  

Treści nauczania : uczeń 
umie definicje , wzory i 
zależności z funkcji linio-
wej. Zna i wie jak wylicza 
się i rysuje funkcję maleją-
cą , rosnącą i stałą. Umie 
odczytać ze wzoru miejsca 
zerowe,  punkt stały. Robi 
zadania z tego zakresu w 
celu powtórzenia i utrwa-
lenia zdobytych wiadomo-
ści przed sprawdzianem. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  wf  Piłka koszykowa w do-

mu, 

Piłka siatkowa w domu 

Gry zespołowe 

p. nożna, siatkowa, koszy-

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

linki do filmów na YouTube 



Piłka nożna w domu – 

ćwiczenia z piłkami w 

warunkach domowych 

kowa 

 

4.  geografia Rzeźbotwórcza działal-

ność wiatru – cz. 2 

 

•ćwiczenia dotyczące lekcji 

•uwarunkowania proce-

sów eolicznych 

•formy rzeźby terenu po-

wstałe na skutek rzeźbo-

twórczej działalności wia-

tru 

•zagrożenia, związane z 

tajfunami i cyklonami 

•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 Cyberterroryzm.  

                      

 

Treści: 

Co to jest terroryzm w 

sieci? 

Metody stosowane przez 

terrorystów w sieci.  

Sposoby ochrony przed 

utratą danych. 

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) 

Stosowanie obramowa-

nia komórek, stosowa-

nie cieniowania komó-

rek, tworzenie prostej 

formuły  

 

Podstawy Excela, wprowa-

dzenie do Excela 

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 

 


