
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

23.06.2020 r. – 25.06.2020 r.  

Klasa I C 

23.06.2020 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 Nietykalni – film o nie-
pełnosprawności i rado-
ści życia. 
 

Cele:  
- znajomość treści i prze-
słania filmu Nietykalni; 
-środki wyrazu sztuki fil-
mowej; 
-kreacje ról głównych bo-
haterów; 
-ocena filmu. 

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

telefoniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają wy-
konane zadania 

na grupie w aplikacji Messenger 

2.  religia Serce Pana Jezusa – 

symbol Bożej miłości. 

 

Cel: Ukazanie i pogłębienie 

wiadomości o Uroczystości 

Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. 

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

3.  geografia Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości z geo-
grafii z kl. I 
 

•Wszechświat i ziemia we 
wszechświecie 
•budowa i skład atmosfery 
•procesy zachodzące w 
atmosferze 
•hydrosfera  
•litosfera 
•powtórzenie i usystema-
tyzowanie wiedzy 

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. 

BRAK INFORMACJI BRAK INFORMACJI ------- 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  

Powtórzenie materiału i 
utrwalenie wiadomości. 
Klasyfikacja końcowa. 

Treści nauczania: -
uczniowie przypominają i 
utrwalają wiadomości na-

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



 byte na zajęciach praktycz-
nych. 

cjonarnej 

24.06.2020 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 Ćwiczenia utrwalające 
materiał z klasy I. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie utrwalają zagadnienia 
leksykalne i gramatyczne z 
klasy I. 

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 – XVIII 
w. Powtórzenie wiado-
mości z kl. I 
 

•powstanie Rzeczpospoli-
tej Obojga Narodów 
•wojny Polski w XVII i XVIII 
w. 
•kryzys państwa polskiego 
w XVIII w. i próby ratowa-
nia polskiej państwowości 
•rozbiory Polski 
•konfederacja barska i 
konfederacja targowicka 
•powstanie kościuszkow-
skie 
•powtórzenie i usystema-
tyzowanie wiedzy 

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 Powtórzenie i utrwale-

nie wiadomości z klasy 

pierwszej.  

Treści nauczania: uczeń zna 

podstawowe wiadomości 

poznane w klasie pierwszej 

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


 i umie je stosować do roz-

wiązywania zadań. 

5.  wf Ćwiczenia na siłowni, 

trening mięśni brzucha, 

biceps triceps 

Ćwiczenia siłowe wykony-

wane w warunkach domo-

wych. 

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 Nietykalni – film o nie-
pełnosprawności i rado-
ści życia. 
 

Cele:  
- znajomość treści i prze-
słania filmu Nietykalni; 
-środki wyrazu sztuki fil-
mowej; 
-kreacje ról głównych bo-
haterów; 
-ocena filmu. 

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

telefoniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają wy-
konane zadania 

na grupie w aplikacji Messenger 

25.06.2020 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 

Marketing w przedsię-

biorstwie. 

 

 

Cele : Wyjaśnienie pojęcia 

marketing, omówienie 

elementów marketingu, 

czym jest marka firmy i jak 

ją kreować 

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 

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


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  Ćwiczenia utrwalające 
materiał z klasy I. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie utrwalają zagadnienia 
leksykalne i gramatyczne z 
klasy I. 

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 Podsumowanie wiado-
mości zdobytych w kla-
sie I z religii. 

Cel: Pogłębienie i utrwale-
nie wiadomości zdobytych 
w czasie lekcji religii w kl. I 

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

6.  wf Ćwiczenia na siłowni, 

trening mięśni brzucha, 

biceps triceps 

Ćwiczenia siłowe wykony-

wane w warunkach domo-

wych. 

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) 

Efektowna prezentacja, 
wstawianie muzyki i 
klipu video 

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 

 


