
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

25.05.2020 r. – 29.05.2020 r. 

Klasa I D 

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.  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 

4.  obsługa i napra-

wa poj.sam. 

Ocena stanu technicz-

nego elementów karo-

Treści nauczania (cele lek-

cji): Uczeń potrafi określić 

------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie spraw-

Strona internetowa szko-ły 



(MPS) serii pojazdu. stan uszkodzenia elemen-

tów karoserii. 

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.  religia Maryja w roku liturgicz-
nym 
 

Cel – poznanie i przypo-
mnienie najważniejszych 
uroczystości i świąt Maryj-
nych rozumienie znaczenia 
i potrzeba Litanii Loretań-
skiej. 

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

2.  chemia Rodzaje opakowań. 
 

Nauczę się: podać przykła-
dy opakowań (celulozo-
wych, szklanych, metalo-
wych, sztucznych) stoso-
wanych w życiu codzien-
nym; opisać wady i zalety 
opakowań stosowanych w 
życiu codziennym; uzasad-
nić potrzebę zagospodaro-
wania odpadów pochodzą-
cych z różnych opakowań; 
wyjaśnić, czym są tworzy-
wa biodegradowalne. 

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 Trening interwałowy 
„TABATA”. 
 
 

Treści:  
- przygotowanie organizmu 
do dużego wysiłku 
- rozwijanie aparatu odde-
chowego 
- rozwijanie mocy, siły i 
wytrzymałości 

 
------ 

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

4.  diagnostyka po-
jazdów samo-

chod. 

Diagnostyka pompy 
vacum. 

-------- ------- 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 koła dwu-
masowego.  
 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 
LEKCJI): Uczeń potrafi roz-
poznawać typowe uszko-
dzenia koła dwumasowe-
go. 

------- 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 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.  wf Trening interwałowy 
„TABATA”. 
 
 

Treści:  
- przygotowanie organizmu 
do dużego wysiłku 
- rozwijanie aparatu odde-
chowego 
- rozwijanie mocy, siły i 
wytrzymałości 

 
------ 

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

3.  historia  Wielka Koalicja – cz. 1 
 

•okoliczności przystąpienia 
USA do II wojny światowej 
•działania wojenne na 
Pacyfiku i polityka Japonii 
w podbitych krajach Azji 
•kształtowanie się i polity-
ka Wielkiej Koalicji 
•zapoznanie z najważniej-
szymi zagadnieniami i fak-
tami 
•praca z mapą 
•praca z materiałem fil-
mowym i zdjęciami 
•doskonalenie analizy i 
syntezy 

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.  język polski Prometeizm Wielkiej 
Improwizacji. 
 
 

Zapoznam się z: 
-  pojęciem prometeizmu, 
-  charakterystyką Konrada 
jako wyraziciela postawy 
prometejskiej. 

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) 

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 

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-

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. 

e- mail ocenianie przesłanych dro-

gą elektroniczną prac pi-

semnych 

na stronie internetowej szkoły 

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.  matematyka Sprawdzian wiadomości 
z funkcji trygonome-

Treści nauczania : uczeń 
umie przypomnieć najważ-

Messager, 
poczta elektroniczna 

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



trycznych.  
 
 

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, 
tekstowe i graficzne w 
pracy samodzielnej. 

skibki1@op.pl   zadania  

3.  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 

4.  wf Trening interwałowy 
„TABATA”. 
 
 

Treści:  
- przygotowanie organizmu 
do dużego wysiłku 
- rozwijanie aparatu odde-
chowego 
- rozwijanie mocy, siły i 
wytrzymałości 

 
------ 

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

5.  biologia Międzynarodowe formy 
ochrony przyrody. 
 

Nauczę się: wyjaśnić, na 
czym polega zrównoważo-
ny rozwój; omówić działal-
ność organizacji zajmują-
cych się ochroną przyrody; 
określić znaczenie Agenda 
21; określić znaczenie 
konwencji ramsarskiej, 
CITES i bońskiej w ochronie 
środowiska; uzasadnić 
konieczność globalnej 
ochrony przyrody; rozróż-
nić typy obszarów sieci 
Natura 2000; ocenić zna-

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 



czenie projektu Natu-
ra2000; ocenić działalność 
organizacji zajmujących się 
ochroną przyrody; uzasad-
nić konieczność międzyna-
rodowej współpracy w celu 
zapobiegania zagrożeniom 
przyrody. 

6.  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 

7.  religia Zesłanie Ducha Święte-
go. 
 

Cel Przypomnienie i zro-
zumie znaczenia zesłania 
Ducha Świętego w historii 
Kościoła, rola Ducha Świę-
tego w życiu chrześcijanina 

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

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.  matematyka Wzór i wykres funkcji 
liniowej.   
 

Treści nauczania : uczeń 
umie przypomnieć wiado-
mości z gimnazjum doty-
czące funkcji liniowej, wie 
co to jest miejsce zerowe , 
umie narysować funkcję 
liniową korzystając ze wzo-
ru lub punktów należących 
do prostej. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



2.  edb Terroryzm co to takie-

go?  

 

 

Treści: 

Geneza terroryzmu.   

Właściwe zachowanie pod-

czas zagrożenia terrory-

stycznego. 

Zachowania podczas akcji 

antyterrorystycznej. 

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 Poetyckie rozmowy z 
Bogiem. 
 
 

Zapoznam się z: 
- utworem J. Kasprowicza, 
„Księga ubogich 
XI”(Przestałem się wadzić z 
Bogiem),  
- relacją między bogiem a 
człowiekiem, 
- przyczynami „wadzenie 
się” człowieka z Bogiem, 

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 Powtórzenie wiadomo-
ści z fizyki jądrowej i 
astronomii.  
 

Treści nauczania: uczeń zna 
podstawowe pojęcia z fizy-
ki jądrowej : jądro atomo-
we, atom , pierwiastek, 
liczba atomowa, masowa, 
rozpady promieniotwórcze, 
reaktory jądrowe , reakcje 
jądrowe i energetyka ją-
drowa. Umie liczyć zadania 
z tego działu i rozwiązywać 
proste problemy fizyczne. 
Zna podstawowe wiado-
mości z lekcji poznanych 
poprzednio z astronomii. 
Dokładnie o Słońcu, gwiaz-
dach , i Wszechświecie. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  geografia Oddziaływanie człowie-

ka na środowisko. 

 

Nauczę się: wyjaśnić różni-

cę między środowiskiem 

przyrodniczym a środowi-

skiem geograficznym; wy-

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 



jaśnić przyczyny i skutki 

antropopresji; wykazać 

wpływ rolnictwa na środo-

wisko przyrodnicze; wyka-

zać wpływ przemysłu na 

środowisko; rozróżnić 

przyczyny i skutki zacho-

dzących współcześnie glo-

balnych zmian klimatu; 

wykazać wpływ transportu 

na środowisko przyrodni-

cze. 

zeszytów. Monitorowanie 
odbywać się też będzie 

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

mie learningApps.org 

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 

 

 

 


