
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

15.06.2020 r. – 19.06.2020 r. 

Klasa I D 

 

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.  eksploatacja i 
naprawa środ-
ków transportu  

Powtórzenie materiału i 
utrwalenie wiadomości. 
Klasyfikacja końcowa. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie przypominają i utrwa-
lają wiadomości nabyte na 
zajęciach praktycznych. 
 
 

 

------- 

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 oszybowań 

czołowych i tylnych 

samochodu.  

Treści nauczania (cele lek-

cji): Uczeń zna czynności i 

zasady wymiany oszybo-

wania czołowego i tylnego. 

 

------- 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.  religia Powtórzenie wiadomo-

ści poznanych  w trakcie 

nauczania zdalnego 

 

Cel: Pogłębienie i utrwale-

nie wiadomości poznanych 

w trakcie pracy zdalnej.   

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

2.  chemia Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości z roz-
działu „Odzież i opako-
wania”. 
 

Powtórzę i utrwalę wido-
mości o tworzywach 
sztucznych, opakowaniach 
oraz odzieży. 

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”. 
 
 

Treści:  
- koordynacja ruchowa 
- utrzymanie prawidłowej 
kondycji 

 
------ 

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

4.  diagnostyka po-
jazdów samo-

chod. 

Konsultacje stacjonarne ------- ------- 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 turbosprę-
żarki.  
 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 
LEKCJI): Uczeń potrafi 
sprawdzić stan techniczny 
turbosprężarki. 
 
 
 
 

------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

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 Anredeformen. 
 

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”. 
 
 

Treści:  
- koordynacja ruchowa 
- utrzymanie prawidłowej 
kondycji 

 
------ 

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

3.  historia  Przełom na frontach II. 
Koniec II wojny świato-
wej. 
 

•D-Day 
•operacja Market Garden 
•udział Polaków w walkach 
na Zachodzie 
•powstanie w getcie war-
szawskim i powstanie war-
szawskie 
•ofensywa radziecka i kapi-
tulacja III Rzeszy 
•zrzucenie bomb atomo-
wych na Hiroszimę i Naga-
saki 
•proces norymberski 
•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 Witamy w Soplicowie. 
Dzień w sarmackim 

Poznam: 
- definicje epopei, 

e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



dworku. 
 

- z obrazem szlachty uka-
zanym w epopei na pod-
stawie opisu dworku w 
Soplicowie, gry Wojskiego 
na rogu podczas polowania 
oraz poloneza. 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

wań). 

5.  informatyka 

(MPS) 

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 

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.  matematyka Funkcja liniowa – zasto-
sowania.  
 

Treści nauczania: uczeń zna 
podstawowe wiadomości z 
funkcji liniowej i wykorzy-
stuje je do interpretacji 
zadań geometrycznych, 
praktycznych i tekstowych. 

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”. 
 
 

Treści:  
- koordynacja ruchowa 
- utrzymanie prawidłowej 
kondycji 

 
------ 

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

5.  biologia Formy ochrony przyro-
dy najbliższej okolicy. 
 

Pogłębię wiedzę na temat 
form ochrony przyrody w 
najbliższej okolicy. 

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 

6.  język niemiecki  Spargelzeit. 
 

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 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 

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.  matematyka Konsultacje stacjonarne ------- Messager, 
poczta elektroniczna 

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



skibki1@op.pl   zadania  

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 Emisariusz. 
 

Poznam: 
- definicję retoryki,  
- środki retoryczne i ich 
funkcję,  
- zasady redagowania mo-
wy obrońcy. 

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

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  geografia Powtórzenie wiadomo-

ści z rozdziału „Relacje 

człowiek – środowisko”. 

 

Powtórzę i utrwalę wiado-

mości o relacjach między 

człowiekiem a środowi-

skiem. 

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 

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 

 


