
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

25.05.2020 r. – 29.05.2020 r.  

Klasa I C 

25.05.2020 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) 

Obróbka skrawaniem – 

wiadomości wprowa-

dzające. 

 

Definicja obróbki skrawa-

niem, podstawowe rodzaje 

maszynowej obróbki skra-

waniem, podział obróbki 

skrawaniem ze względu na 

dokładność, podstawowe 

parametry skrawania: 

prędkość, posuw, głębo-

kość skrawania. 

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) 

Budowa i rodzaje ukła-
dów smarowania silnika 
 

Cel lekcji: Uczniowie potra-
fią wymienić i scharaktery-
zować różne typy układów 
smarowania silnika 

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 koła dwu-
masowego. 

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

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  obsługa i napra- Spawanie elektryczne w TREŚCI NAUCZANIA (CELE 

LEKCJI): Uczeń zna zasady 

------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie spraw-

Strona internetowa szko-ły 



wa poj.sam. 

(MPS) 

osłonie gazów (MIG). 

 

spawania w osłonie gazów. dzana na zajęciach w for-

mie stacjonarnej 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

26.05.2020 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 Relacje człowieka i 
oswojonego zwierzęcia 
– J.Ch. Pasek „ Pamięt-
niki”. 
 

Cele: - dzieło Paska jako 
obraz życia polskiej szlach-
ty w okresie baroku; 
- archaizmy i makaronizmy 
w utworze; 
- cechy gatunkowe pa-
miętnika; 
- tworzenie wypowiedzi – 
zapis z pamiętnika. 

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

telefoniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają wy-
konane zadania 

na grupie w aplikacji Messenger 

2.  religia ,,Kardynał Wyszyński –
być kimś więcej...” 
 

Cele katechezy:  
 Pogłębienie świadomości 
chrześcijańskiej tożsamo-
ści, Wzbudzenie chęci dą-
żenia do świętości jako 
wyzwania,  Zaproszenie do 
Beatyfikacji Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. 

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

3.  geografia Litosfera. Procesy ze-
wnętrzne – powtórze-
nie wiadomości 
 

•wietrzenie i procesy kra-
sowe 
•rzeźbotwórcza działalność 
rzek 
•rzeźbotwórcza działalność 
lodowców górskich i lądo-
lodów 
•rzeźbotwórcza działalność 
morza 
•rzeźbotwórcza działalność 
wiatru 
•powtórzenie i usystema-
tyzowanie wiedzy zdobytej 

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) 



na poprzednich lekcjach 
•ćwiczenia 

4.  diagnostyka po-
jazdów samo-

chod. 

Diagnostyka świec ża-
rowych 
 

Cel : Zapoznanie się z pod-
stawowymi metodami 
diagnostyki świec żarowych 

------- 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 szyb czoło-
wych i tylnych w pojaz-
dach samochodowych 
 

Treści nauczania: Uczeń 
pozna podstawowe czyn-
ności przy wymianie szyb 
czołowych i tylnych w po-
jazdach samochodowych. 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

27.05.2020 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 Meine vier Wände. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie potrafią nazwać meble 
i sprzęty domowe. Opisują 
swój pokój i wyrażają o-
pinię o nim. 

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 w XVIII 
w. – cz. 1 
 

•Rzeczpospolita w czasach 
saskich 
•kultura barokowo – sar-
macka 
•zapoznanie z faktografią 
•praca z materiałem iko-
nograficznym i tekstami 
źródłowymi 
•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) 

3.  podstawy  
przedsiębiorczo-

ści 

Formy organizacyjno- 
prawne przedsię-
biorstw. 
 

Cele:  Poznanie  i charakte-
rystyka form organizacyj-
no- prawnych przedsię-
biorstw, wskazanie wad i 
zalet każdej formy, charak-
terystyka związku spółek  o 

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 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

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


zasięgu globalnym. każdy piątek) ,a ci poinfor-
mują rodziców 

4.  matematyka Sprawdzian  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. Wy-
konuje zadania z tego za-
kresu samodzielnie na  
sprawdzianie. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  wf Przepisy gier zespoło-
wych  
Piłka koszykowa , 
Piłka siatkowa  
Piłka nożna  – ćwiczenia 
z piłkami w warunkach 
domowych 

Gry zespołowe 
p. nożna, siatkowa 
,koszykowa 

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 Różne wizje szczęścia. 
 

Cele:  
-  wyobrażenia młodych 
ludzi o szczęściu we frag-
mencie utworu Ewy No-
wak: 
- tworzenie wypowiedzi – 
rozprawka na temat ma-
rzeń ludzi o życiu w luksu-
sie; 
- znajomość terminu: roz-
prawka. 

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

telefoniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają wy-
konane zadania 

na grupie w aplikacji Messenger 

28.05.2020 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 zatruć. 

Treści nauczania (cele lek-

cji): bezpieczeństwo udzie-

e- mail ocenianie przesłanych dro-

gą elektroniczną prac pi-

na stronie internetowej szkoły 



 lającego I-ej pomocy 

przedmedycznej w przy-

padku zatrucia, postępo-

wanie w przypadku zatru-

cia pokarmowego, udziela-

nie I-ej pomocy w przypad-

ku zatrucia tlenkiem węgla. 

semnych www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

pkm 

(KM + MPS) 

Geometria noża tokar-

skiego. 

 

Budowa noża tokarskiego, 

powierzchnie i krawędzie 

skrawające noża tokarskie-

go, wpływ poszczególnych 

kątów noża tokarskiego na 

parametry skrawania, zja-

wisko narostu i jego wpływ 

na skrawanie. 

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 

Zakładanie przedsię-
biorstwa      
 

Cele :poznanie źródeł fi-
nansowania przedsiębior-
stwa, procedury obowiązu-
jące przy zakładaniu przed-
siębiorstwa. 

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) 

Elementy układu sma-
rowania – budowa i 
rodzaje 
 

Cel lekcji: Uczniowie potra-
fią opisać elementy układu 
smarowania silnika . 

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  Meine vier Wände. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie potrafią nazwać meble 
i sprzęty domowe. Opisują 
swój pokój i wyrażają o-
pinię o nim. 

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 

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


5.  religia Serce Jezusa – symbol 
Bożej miłości 
 

Cel: Przypomnienie, utrwa-
lenie i pogłębienie wiado-
mości na temat kultu Naj-
świętszego Serca Jezusa. 

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

6.  wf Przepisy gier zespoło-
wych  
Piłka koszykowa , 
Piłka siatkowa  
Piłka nożna  – ćwiczenia 
z piłkami w warunkach 
domowych 

Gry zespołowe 
p. nożna, siatkowa 
,koszykowa 

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) 

Tworzenie prostej for-

muły, stosowanie for-

matu liczbowego 

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 

29.05.2020 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 Stężenie procentowe 

roztworu. 

 

Nauczę się: wymienić na-
czynia miarowe; opisać, w 
jaki sposób sporządzić roz-
twór o określonym stęże-
niu procentowym; opisać 
kolejne czynności, jakie 
należy przeprowadzić w 
celu otrzymania określonej 
ilości roztworu o danym 
stężeniu procentowym; 
wymienić szkło i sprzęt 
laboratoryjny, jakich należy 
użyć do sporządzenia ta-
kiego roztworu; wyjaśnić 

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 



pojęcia – stężenie procen-
towe roztworu, roztwór 
stężony i rozcieńczony. 

2.  matematyka Średnia arytmetyczna. 
  

Treści nauczania : uczeń 
oblicza średnią arytme-
tyczną podanych liczb , 
oblicza średnią arytme-
tyczną danych przedsta-
wionych na diagramie, 
wykorzystuje średnią aryt-
metyczną do rozwiązywa-
nia zadań osadzonych w 
kontekście praktycznym. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  wf Przepisy gier zespoło-
wych  
Piłka koszykowa , 
Piłka siatkowa  
Piłka nożna  – ćwiczenia 
z piłkami w warunkach 
domowych 

Gry zespołowe 
p. nożna, siatkowa 
,koszykowa 

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

linki do filmów na YouTube 

4.  geografia Gleby na kuli ziemskiej 

– cz. 1 

 

•czynniki glebotwórcze i 

przebieg głównych proce-

sów glebotwórczych 

•poziomy glebowe i profil 

glebowy 

•cechy charakterystyczne 

głównych typów gleb 

•rozmieszczenie różnych 

typów gleb na ziemi 

•zapoznanie z najważniej-

szymi zagadnieniami 

•praca z ikonografiką 

•praca z różnymi źródłami 

wiedzy 

•praca z mapą 

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 Ochrona przed skaże-

niami 

Treści: 

Źródła zagrożeń biologicz-

e-mail oraz Messenger Uczniowie będą odsyłać 

zadania drogą mailową. 

Materiały do realizacji znajdują 

się przede wszystkim w podręcz-



 

                      

 

no‑chemicznych. 

Indywidualne środki 

ochrony przed skażeniami i 

zakażeniami. 

Zastępcze środki ochrony 

przed skażeniami. 

Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z omówie-

niem i oceną 

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) 

Tworzenie prostej for-

muły, stosowanie for-

matu liczbowego 

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 

 


