
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

23.06.2020 r. – 25.06.2020 r. 

Klasa I D 

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.  religia Serce Pana Jezusa – 

symbol Bożej miłości. 

 

Cel: Ukazanie i pogłębienie 

wiadomości o Uroczystości 

Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, motywowanie do 

modlitwy litania do serca 

Pana Jezusa. 

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

2.  chemia Powtórzenie wiadomo-
ści z klasy pierwszej. 
 

Powtórzę oraz utrwalę 
wiadomości z klasy pierw-
szej. 

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 Bezpieczeństwo nad 
wodą. 
 
 

Treści:  
- zasady bezpiecznego za-
chowania się nad zbiorni-
kami wodnymi 

 
------ 

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  

Diagnostyka świec ża-
rowych.  
 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 
LEKCJI): Uczeń potrafi zdia-
gnozować świece żarowe. 

------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



(KM) 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.  wf Bezpieczeństwo nad 
wodą. 
 
 

Treści:  
- zasady bezpiecznego za-
chowania się nad zbiorni-
kami wodnymi 

 
------ 

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

3.  historia  Świat po Wielkiej Woj-
nie – powtórzenie wia-
domości z kl. I 
 

•skutki I wojny światowej 
•powstanie faszyzmu we 
Włoszech, nazizmu w 
Niemczech oraz komuni-
zmu w Rosji 
•wielki kryzys gospodarczy 
w latach 30-tych XX w. 
•przyczyny i wybuch II 
wojny światowej 
•działania na frontach II 
wojny światowej 
•zakończenie działań wo-
jennych 
•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.  język polski Podsumowanie pracy 
rocznej.  
 

Podsumuję i utrwalę wia-
domości. 

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) 

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 

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.  matematyka Powtórzenie wiadomo-
ści z klasy pierwszej.  
 

Treści nauczania: uczeń zna 
podstawowe wiadomości 
poznane w klasie pierwszej 
i umie je stosować do roz-
wiązywania zadań. 

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 Bezpieczeństwo nad 
wodą. 

Treści:  
- zasady bezpiecznego za-

 
------ 

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



 
 

chowania się nad zbiorni-
kami wodnymi 

5.  biologia Powtórzenie wiadomo-
ści z klasy pierwszej. 
 

Powtórzę oraz utrwalę 
wiadomości z klasy pierw-
szej. 

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  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 

7.  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 

 


