
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

01.06.2020 r. – 05.06.2020 r.  

Klasa I C 

 

 

 

01.06.2020 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.  pkm 

(KM + MPS) 

Konsultacje stacjonarne ------- 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) 

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 

budowa pojaz-
dów samochod. 

(MPS) 

Przykłady pojazdów z 
różnym rodzajem ukła-
dów przeniesienia na-
pędu. 
 

Cel lekcji: uczeń umie okre-
ślić rodzaj układu napędo-
wego w różnego rodzaju 
pojazdach samochodowych 

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 amortyza-
torów. 

------- ------- 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) 

Ocena stanu technicz-

nego elementów karo-

serii pojazdu. 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 

LEKCJI): Uczeń potrafi 

określić stan uszkodzonych 

elementów karoserii. 

------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie spraw-

dzana na zajęciach w for-

mie stacjonarnej 

Strona internetowa szko-ły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



02.06.2020 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.  język polski Konsultacje stacjonarne ------- drogą mailową (mar-
ta_jot12@wp.pl) lub 

telefoniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają wy-
konane zadania 

na grupie w aplikacji Messenger 

2.  religia Konsultacje stacjonarne ------- Messenger/ Facebook ------- strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  geografia Gleby na kuli ziemskiej 
– cz. 2 
 

•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) 

4.  diagnostyka po-
jazdów samo-

chod. 

Diagnostyka układów 
zapłonowych silników o 
ZI 
 

Cel : Zapoznanie się z pod-
stawowymi metodami 
diagnostyki układów za-
płonowych 

------- 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 bocznych 
w pojazdach samocho-
dowych. 
 

Treści nauczania: Uczeń 
zna podstawowe czynności 
przy wymianie szyb bocz-
nych w pojazdach samo-
chodowych. 
 
 
 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



03.06.2020 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.  język niemiecki Kapitel 6-Wiederholung. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie powtarzają materiał 
leksykalny i gramatyczny z 
rozdziału 6. 

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. 2 
 

•Rzeczpospolita za czasów 
Stanisława Augusta Ponia-
towskiego 
•Sejm Czteroletni i konsty-
tucja 3-go maja 
•kultura oświecenia w 
Polsce 
•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 

Konsultacje stacjonarne ------- 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 Konsultacje stacjonarne ------- Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  wf Ćwiczenia na mięśnie 

brzucha;   

Piłka koszykowa  

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 

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


Piłka siatkowa  

Piłka nożna  

ćwiczenia z piłkami w 

warunkach domowych.  

6.  język polski Konsumpcyjny styl ży-
cia. 
 

Cele:  
- krytyka stylu życia we 
fragmencie powieści „Rok 
wieloryba”; 
- postawy młodych ludzi 
wobec kultu posiadania i 
bogacenia się; 
- znajomość terminu slang 
młodzieżowy. 

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

telefoniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają wy-
konane zadania 

na grupie w aplikacji Messenger 

04.06.2020 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 

(MPS) 

Udzielanie I-ej pomocy - 

ćwiczenia 

  

Treści nauczania (cele lek-

cji): bezpieczeństwo udzie-

lającego I-ej pomocy 

przedmedycznej nabycie 

umiejętności wezwania 

pomocy, nabycie umiejęt-

ności ułożenia poszkodo-

wanego w pozycji bocznej 

ustalonej, utrwalenie umie-

jętności wykonania resu-

scytacji krążeniowo- odde-

chowej. 

e- mail ocenianie przesłanych dro-

gą elektroniczną prac pi-

semnych 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

pkm 

(KM + MPS) 

Konsultacje stacjonarne ------- 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 

Analiza otoczenia   
przedsiębiorstwa. 
 

Cel: poznanie elementów  
mikro i  makrootoczenia, 
czym jest analiza SWOT, 

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com, 

Discord 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą infor-

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

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


czynniki wpływające na 
lokalizację firmy 

mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

3.  budowa i obsługa 
środków trans-

portu 
(KM) 

Konsultacje stacjonarne ------- 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  Kapitel 6-Wiederholung. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie powtarzają materiał 
leksykalny i gramatyczny z 
rozdziału 6. 

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 Powtórzenie materiału z 
nauczania zdalnego  
 

Cel: Utrwalenie  i powtó-
rzenie poznanego materia-
łu. Motywowanie do wła-
snych poszukiwań i zainte-
resowań poznanymi za-
gadnieniami. 

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

6.  wf Ćwiczenia na mięśnie 

brzucha;   

Piłka koszykowa  

Piłka siatkowa  

Piłka nożna  

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) 

Przedstawienia danych 

na wykresie, różne wy-

kresy 

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 

05.06.2020 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.  chemia Sposoby zmiany stęże-

nia roztworu. 

 

Zapoznam się ze sposoba-
mi zmian stężenia roztwo-
rów. 

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 Średnia ważona. 
  

Treści nauczania : uczeń 
oblicza średnią ważoną 
liczb z podanymi wagami, 
wykorzystuje średnią wa-
żoną do rozwiązywania 
zadań praktycznych i tek-
stowych. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  wf Ćwiczenia na mięśnie 

brzucha;   

Piłka koszykowa  

Piłka siatkowa  

Piłka nożna  

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 

4.  geografia Szata roślinna na Ziemi 

– cz. 1 

 

•strefy roślinne na Ziemi 

•czynniki wpływające na 

piętrowe zróżnicowanie 

roślinności na Ziemi 

•zależności między klima-

tem, występowaniem ty-

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-

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

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 



pów gleb i formacji roślin-

nych w układzie strefowym 

•zapoznanie z najważniej-

szymi zagadnieniami 

•praca z ikonografiką 

•praca z różnymi źródłami 

wiedzy 

•praca z mapą 

cję o ocenie wraz z wyja-
śnieniem 

5.  edb Konsultacje stacjonarne ------- 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) 

Przedstawienia danych 

na wykresie, różne wy-

kresy 

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 

 


