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08.06.2020 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.  przepisy ruchu 
drogowego 

Konsultacje stacjonarne     ------- e- mail Ocenianie przesłanych dro-

gą elektroniczną wyników 

testów egzaminacyjnych 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  język niemiecki  Konsultacje stacjonarne 
 

------- 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 

język angielski Konsultacje stacjonarne     ------- videokonferencje, email uczniowie wysyłają rozwią-
zania zadań na maila, po 

czym otrzymują feedback z 
oceną pracy lub wskazów-

kami do poprawienia praco 
Oceniane będą również 

wypowiedzi ustne na na-
graniach nadsyłanych za 

pośrednictwem maila lub 
na SKYPIE 

blog angielskinienado-
wa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 

3.  budowa i obsługa 
środków trans-

portu 

Napęd na wszystkie 
koła w samochodach 
osobowych. 
  

Cel lekcji: Uczniowie potra-
fią omówić budowę i zasa-
dę działania napędu na 
wszystkie koła w samocho-
dach osobowych. 

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.  matematyka Pola powierzchni i obję- Treści nauczania : uczeń Messager, uczniowie będą  strona szkoły  



tość graniastosłupów.  
 

umie rozpoznać jakie to 
graniastosłupy, potrafi 
podać wzory na pola i obję-
tości danych graniastosłu-
pów. Stosować trygonome-
trię do obliczeń długości 
odcinków , miar kątów, pól 
powierzchni i objętości. 

poczta elektroniczna 
skibki1@op.pl   

przesyłali wykonane  
zadania  

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  użytkowanie 
środków trans-

portu 

Ciągniki do przyczep i 
naczep do przewozu 
ładunków nienorma-
tywnych. 
 

Cel lekcji: poznam budowę 
i rodzaje ciągników do 
przewozu ładunków nie-
normatywnych 

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 

6.  wf Ćwiczenia korekcyjne. Wady postawy ciała e-mail, Messenger, sms Testy wysyłane na e-mail na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl , 

linki do filmów na YouTube 

 


