
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

15.06.2020 r. – 19.06.2020 r.  

Klasa I C 

 

15.06.2020 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) 

Własności olejów silni-
kowych, zasady doboru 
olejów 
 

Cel lekcji: Uczeń umie 
omówić właściwości olejów 
silnikowych, dobrać olej do 
różnych typów silników. 

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) 

Wady i zalety układów 
przeniesienia napędu. 
 

Cel lekcji: uczeń umie wy-
mienić wady i zalety róż-
nych rodzajów układów 
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 

3.  diagnozowanie 
środków trans-

portu  
(KM) 

Diagnostyka pompy 
vacum. 

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

Wymiana spawanych 

elementów blacharki 

samochodowej. 

 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 

LEKCJI): Uczeń zna podsta-

wowe czynności przy wy-

mianie elementów spawa-

nych blacharki samocho-

dowej. 

 

------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie spraw-

dzana na zajęciach w for-

mie stacjonarnej 

Strona internetowa szko-ły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



16.06.2020 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 O przyjaźni i przyjemno-
ści z życia. 
 

Cele:  
-  znajomość treści i prze-
słania filmu „Nietykalni”; 
- recenzja jako forma wy-
powiedzi; 
- osoby z niepełnospraw-
nością w filmie, literaturze i 
kulturze; 
- ocena filmu w recenzji 
Anny Niziurskiej. 

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

telefoniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają wy-
konane zadania 

na grupie w aplikacji Messenger 

2.  religia Błogosławiona Karolina 

wzór dla dzisiejszej 

młodzieży 

Cel: Budowanie postaw 

życia z Bogiem i czystości 

na wzór bł. Karoliny Kózki 

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

3.  geografia Szata roślinna na Ziemi 
– cz. 2 
 

•strefy roślinne na Ziemi 
•czynniki wpływające na 
piętrowe zróżnicowanie 
roślinności na Ziemi 
•zależności między klima-
tem, występowaniem ty-
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 

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. 

Powtórzenie i utrwale-

nie wiadomości. 

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

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  eksploatacja i Powtórzenie materiału i Treści nauczania: Ucznio-  wiedza uczniów będzie Strona internetowa szkoły 



naprawa środ-
ków transportu  

utrwalenie wiadomości. 
Klasyfikacja końcowa. 
 

wie przypominają i utrwa-
lają wiadomości nabyte na 
zajęciach praktycznych. 
 
 

------- systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

17.06.2020 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 Mein Traumwohnort. 
 

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  Upadek Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów.  
 

Oświecenie w Polsce 
•kultura polska w czasach 
Stanisława Augusta Ponia-
towskiego 
•obiady czwartkowe 
•konfederacja barska i I 
rozbiór Polski 
•II i III rozbiór Polski 
•powstanie kościuszkow-
skie 
•konfederacja targowicka 
•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-

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

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


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

mują rodziców 

4.  matematyka Mediana i dominanta i 

siatka centylowa.  

  

Treści nauczania: uczeń 

wyznacza medianę, domi-

nantę, wie co to jest siatka 

centylowa. Potrafi wyzna-

czyć te wartości korzystając 

z wykresu lub diagramu. 

Odczytuje informacje z 

siatki centylowej. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  wf Ćwiczenia na wytrzyma-

łość. 

Lekcja WF w domu. Wy-

trzymałość (metoda stacyj-

na) 

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 O przyjaźni i przyjemno-
ści z życia. 
 

Cele:  
-  znajomość treści i prze-
słania filmu „Nietykalni”; 
- recenzja jako forma wy-
powiedzi; 
- osoby z niepełnospraw-
nością w filmie, literaturze i 
kulturze; 
- ocena filmu w recenzji 
Anny Niziurskiej. 

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

telefoniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają wy-
konane zadania 

na grupie w aplikacji Messenger 

18.06.2020 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 

– 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 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 

Zarządzanie przedsię-
biorstwem. 
 

Cele :poznanie elementów 
procesu zarządzania, zasad 
organizacji pracy w przed-
siębiorstwie, tworzenie 
struktury organizacyjnej 
małego przedsiębiorstwa,  
przedstawienie cech lidera 
i wykonawcy. 

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) 

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  Mein Traumwohnort. 
 

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 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 Ćwiczenia na wytrzyma-

łość. 

Lekcja WF w domu. Wy-

trzymałość (metoda stacyj-

na) 

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) 

Praca w konspekcie - 

Import treści z ze-

wnętrznych plików - 

Globalne zarządzanie 

kolorystyką, wyglądem 

slajdów i rozmieszcze-

PowerPoint, funkcje pod-

stawowe i zaawansowane 

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 

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


niem elementów na 

slajdach (wzorce)   

na YouTube 

19.06.2020 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 Powtórzenie wiadomo-

ści z rozdziału „Związki 

nieorganiczne i ich zna-

czenie”. 

 

Powtórzę i utrwalę wiado-
mości o związkach nieor-
ganicznych. 

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

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  wf Ćwiczenia na wytrzyma-

łość. 

Lekcja WF w domu. Wy-

trzymałość (metoda stacyj-

na) 

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 Pogórza 

Dynowskiego 

 

•charakterystyka najbliż-

szego środowiska przyrod-

niczego ucznia 

•fauna i flora Pogórza Dy-

nowskiego 

•lokalne działania na rzecz 

ochrony środowiska 

•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 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) 

Praca w konspekcie - 

Import treści z ze-

wnętrznych plików - 

Globalne zarządzanie 

kolorystyką, wyglądem 

slajdów i rozmieszcze-

niem elementów na 

slajdach (wzorce)   

PowerPoint, funkcje pod-

stawowe i zaawansowane 

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 

 


