
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

01.06.2020 r. – 05.06.2020 r. 

Klasa I D 

 

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.  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 

4.  obsługa i napra-

wa poj.sam. 

(MPS) 

Wymiana wkręcanych 

elementów blacharki 

samochodowej.  

 

Treści nauczania (cele lek-

cji): Uczeń zna podstawo-

we czynności przy wymia-

nie elementów wkręca-

nych. 

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

2.  chemia Włókna naturalne, 
sztuczne i syntetyczne. 
 

Nauczę się: klasyfikować 
włókna na naturalne (biał-
kowe i celulozowe), 
sztuczne i syntetyczne; 
opisać wady i zalety róż-
nych włókien; uzasadnić 
potrzebę stosowania włó-
kien danego rodzaju; opi-
sać proces produkcji nylo-
nu; opisać włókna o spe-
cjalnych zastosowaniach 
(włókna aramidowe,  wę-
glowe, biostatyczne, szkla-
ne). 

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 Gry i zabawy „orzeł czy 
reszka”. 

- trening stacyjny 
- ćwiczenia izometryczne 

 
------ 

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

4.  diagnostyka po-
jazdów samo-

chod. 

Diagnostyka amortyza-
torów.  
 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 
LEKCJI): Uczeń potrafi oce-
nić stan techniczny amor-
tyzatorów i ocenić ich sto-
pień zużycia. 

------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  diagnozowanie 
środków trans-

portu  
(KM) 

Konsultacje stacjonarne ------- ------- 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 Julia und Franz. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie poznają wybrane treści 
z wiedzy o krajach nie-
mieckojęzycznych. 
 

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 Gry i zabawy „orzeł czy 
reszka”. 

- trening stacyjny 
- ćwiczenia izometryczne 

 
------ 

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

3.  historia  Wielka Koalicja – cz. 2 
 

•konferencje Wielkiej Trój-
ki 
•postanowienia konferen-
cji w Teheranie, Jałcie i 
Poczdamie w sprawie Nie-
miec i Polski 
•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 Adam Mickiewicz – 
sylwetka romantyczne-
go wieszcza. 
 

Zapoznam się z: 
- życiem i twórczością Ad-
ama Mickiewicza. 

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) 

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 

04.06.2020 r. 
L.p. Przedmiot/ 

zajęcia 
Temat lekcji  Realizowane treści  formy kontaktu  

nauczyciela  
sposób monitorowania i 

sprawdzania wiedzy ucznia 
Miejsce zamieszczenia materia-

łów i pomocy  



z uczniami  oraz postępów w nauce 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.  matematyka Interpretacja współ-
czynników liczbowych 
we wzorze funkcji li-
niowej.  
 

Treści nauczania : uczeń 
umie z ostatniej lekcji wzo-
ry funkcji liniowej , nauczy 
się tworzyć wzory ze 
współczynników i odczyty-
wać współczynniki ze wzo-
ru funkcji. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  budowa i obsługa 
środków  

transportu 
(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.  wf Gry i zabawy „orzeł czy 
reszka”. 

- trening stacyjny 
- ćwiczenia izometryczne 

 
------ 

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

5.  biologia Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości z roz-
działu „Ochrona przyro-

Powtórzę i utrwalę wiado-
mości o różnorodności 
biologicznej oraz ochronie 

Poprzez pocztę elektro-
niczną: 

 iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów monito-
rowane będą poprzez prze-

syłanie rozwiązanych, a 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



dy”. 
 

przyrody. 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 

Platforma edukacyjna: learnin-
gApps.org 

6.  język niemiecki  Multikultiklasse. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie poznają wybrane treści 
z wiedzy o krajach nie-
mieckojęzycznych. 

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 Święci w roku liturgicz-
nym. 
 

Cel:  poznanie podstawo-
wych wspomnień świętych 
w roku liturgicznym. 

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

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.  matematyka Miejsce zerowe i znak 
funkcji liniowej . 
 

Treści nauczania: Potrafi 
odczytywać z wykresu 
funkcji liniowej miejsca 
zerowe, zaznaczać je na 
wykresie , wie co to jest 
miejsce zerowe. Z wykresu 
potrafi odczytać przedziały 
gdzie funkcja rośnie, male-
je i jest stała. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



2.  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 

3.  język polski „Litwo! Ojczyzno moja!” 
– pejzaże „Inwokacji”. 
 

Zapoznam się z: 
- analizą i interpretacją 
„Inwokacji”,  
- pejzażami przedstawio-
nymi w „Inwokacji”. 

e – mail: mag-
dah5@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 Sprawdzian wiadomości 
z fizyki jądrowej i astro-
nomii.  
 

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 Działania na rzecz od-

budowania równowagi 

ekologicznej. 

 

Nauczę się: wyjaśnić kon-

cepcje zrównoważonego 

rozwoju; analizować etapy 

relacji człowiek – środowi-

sko; wykazać konieczność 

ochrony środowiska przy-

rodniczego w Polsce. 

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 



lonych uczniom na platfor-
mie learningApps.org 

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 

 

 

 


