
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

18.05.2020 r. – 22.05.2020 r. 

Klasa I D 

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.  eksploatacja i 
naprawa środ-
ków transportu  

Wymiana zderzaków i 
innych elementów z 
tworzyw sztucznych. 
 

Treści nauczania: Uczeń 

potrafi wymienić zderzaki i 

inne elementy z tworzyw 

sztucznych. 

 

------- 

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 w 

osłonie gazów. 

Treści nauczania (cele lek-

cji): Uczeń zna zasady spa-

wania w osłonie gazów. 

------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie spraw-

dzana na zajęciach w for-

Strona internetowa szko-ły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



(MPS)  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.  religia Świętowanie niedzieli 
 

Cel: Pogłębienie zrozumie-
nia chrześcijańskiego sensu 
niedzieli i centralnego 
miejsca Eucharystii w tym 
dniu 

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

2.  chemia Rodzaje tworzyw 
sztucznych. 
 

Nauczę się: dokonać po-
działu polimerów ze 
względu na ich znaczenie; 
opisać właściwości i zasto-
sowania polimerów natu-
ralnych – kauczuku i celu-
lozy oraz wywodzących się 
z nich polimerów modyfi-
kowanych; podać przykłady 
nazw systematycznych 
tworzyw zaliczanych do 
termoplastów i duropla-
stów; porównać termopla-
sty i duroplasty; zapisać 
równania reakcji otrzymy-
wania PVC; wskazać na 
zagrożenia związane z ga-
zami powstającymi w wy-
niku spalania się PVC. 

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 

3.  wf Ćwiczenia na dywanie.  
 
 

Treści:  
- utrzymanie sprawności 
fizycznej 
- dbałość o harmonijny 
rozwój organizmu 
- kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za wła-

 
------ 

grupa na facebook’u na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



sne zdrowie 

4.  diagnostyka po-
jazdów samo-

chod. 

Diagnostyka amortyza-
torów. 

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

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  diagnozowanie 
środków trans-

portu  
(KM) 

Diagnostyka pompy 
oleju.  
 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 
LEKCJI): Uczeń na podsta-
wie pomiaru ciśnienia po-
trafi ocenić stan techniczny 
pompy oleju. 

------- 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 Meine Wohnung - 
Übungen. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie powtarzają i utrwalają 
nazwy pomieszczeń w do-
mu, mebli, opisują po-
mieszczenia. 

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.  wf Ćwiczenia na dywanie.  
 
 

Treści:  
- utrzymanie sprawności 
fizycznej 
- dbałość o harmonijny 
rozwój organizmu 
- kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za wła-
sne zdrowie 

 
------ 

grupa na facebook’u na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  historia  Europa pod okupacją 
 

•polityka okupacyjna III 
Rzeszy wobec ludności w 
Europie 
•polityka okupacyjna ZSRR 
wobec podbitych narodów 
•Holocaust 
•zbrodnia katyńska 
•różnice w sytuacji naro-
dów podbitych w Europie 

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) 



Zachodniej i Wschodniej 
•zapoznanie z najważniej-
szymi zagadnieniami i fak-
tami 
•praca z materiałem fil-
mowym i zdjęciami 
•doskonalenie analizy i 
syntezy 

4.  język polski Polszczyzna bez tajem-
nic: skróty i skrótowce. 
 
 

Zapoznam się z: 
- typologią skrótowców, 
- zasadami poprawnego 
posługiwania się skrótami i 
skrótowcami. 

e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  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 

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.  matematyka Związki między funk-
cjami trygonometrycz-
nymi.  
 

Treści nauczania : uczeń 
wykorzystuje poznane de-
finicje funkcji trygonome-
trycznych i poznane wzory 
na dzisiejszej lekcji do roz-
wiązywania zależności try-
gonometrycznych. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  budowa i obsługa 
środków  

transportu 
(KM) 

Wymiana napędu wałka 
rozrządu. 
 

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

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.  wf Ćwiczenia na dywanie.  
 
 

Treści:  
- utrzymanie sprawności 
fizycznej 
- dbałość o harmonijny 
rozwój organizmu 
- kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za wła-
sne zdrowie 

 
------ 

grupa na facebook’u na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  biologia Ochrona przyrody w 
Polsce c.d. 
 

Nauczę się: wyjaśnić różni-
ce pomiędzy formami 
ochrony indywidualnej; 
wyjaśnić rolę poszczegól-
nych form ochrony przyro-
dy; wskazać na mapie parki 
narodowe; wyjaśnić zna-
czenie otulin tworzonych 
wokół parków narodo-

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-

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 



wych; klasyfikować parki 
narodowe według daty 
założenia i wielkości; klasy-
fikować rezerwaty przyro-
dy ze względu na przed-
miot ochrony i typ ekosys-
temu; rozpoznać gatunki 
roślin, zwierząt i grzybów 
podlegających ochronie; 
wskazać przykłady chro-
nionych gatunków roślin i 
zwierząt występujących w 
najbliższej okolicy. 

lonych uczniom na platfor-
mie learningApps.org 

6.  język niemiecki  Meine Wohnung - 
Übungen. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie powtarzają i utrwalają 
nazwy pomieszczeń w do-
mu, mebli, opisują po-
mieszczenia. 

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 

7.  religia Modlitwa za zmarłych 
 
 

Cel: Ukazanie potrzeby 
modlitwy za zmarłych, oraz 
nauki Kościoła o Rzeczach 
Ostatecznych. 

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

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.  matematyka Powtórzenie wiadomo-
ści z funkcji trygonome-
trycznych.  
 
 

Treści nauczania : uczeń 
umie przypomnieć najważ-
niejsze zależności i defini-
cje z funkcji trygonome-
trycznych , umie odczytać 
wartości, obliczyć zadania 
wykorzystując twierdzenie 
Pitagorasa i zależności 
między funkcjami , rozwią-
zuje zadania rachunkowe, 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



tekstowe i graficzne. 

2.  edb Zagrożenie terrory-

styczne w szkole.  

 

 

Treści:                              

Zasady zachowania się w 

przypadku ataku terrory-

stycznego lub sytuacji za-

kładniczej. 

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 

3.  język polski Romantyczny bunt Kon-
rada. 

Poznam: 
- tło historyczne Dziadów 
A. Mickiewicza, 
- przyczynę buntu Konrada, 
- wymowę Wielkiej Impro-
wizacji 

e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  fizyka Wszechświat. 
 

Treści nauczania: uczeń 
wie, że Wszechświat po-
wstał kilkanaście miliardów 
lat temu w Wielkim Wybu-
chu i od tego czasu się 
rozszerza. Umie wyjaśnić 
skąd pochodzi większość 
pierwiastków, z których 
zbudowana jest materia i 
organizmy. Podaje , że 
obiekty położone daleko 
oglądamy takimi , jakimi 
były w przeszłości. Potrafi 
wyjaśnić ,że proces rozsze-
rzania Wszechświata przy-
śpiesza i że dziś jeszcze nie 
wiemy , dlaczego tak się 
dzieje. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  geografia Powtórzenie widomości 

z rozdziału „Globalne 

problemy”.   

Powtórzę i utrwalę wiado-

mości dotyczące global-

nych problemów. 

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 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 



 zeszytów. Monitorowanie 
odbywać się też będzie 

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

mie learningApps.org 

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 

 

 

 


