
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

04.05.2020 r. – 08.05.2020 r.  

Klasa II C 

04.05.2020 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.  przepisy ruchu 
drogowego 

Parkowanie równoległe, 
prostopadłe i skośne 
 

Treści nauczania(cele lek-
cji):  czynności manualne 
podczas parkowania rów-
noległego, prostopadłego i 
skośnego oraz  wymagania 
egzaminacyjne dotyczące 
powyższych manewrów na 
egzaminie państwowym. 

e- mail Ocenianie przesłanych dro-

gą elektroniczną wyników 

testów egzaminacyjnych 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  język niemiecki  Wiederholung-Kapitel 
11 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie powtarzają materiał 
leksykalny (pogoda, sport) 
oraz materiał gramatyczny 
(zaimek osobowy i dzier-
żawczy) z rozdziału 11. 

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 Vocabulary challenge Utrwalę i poszerzę słownic-
two związane z pracą i 
zawodami. Poćwiczę two-
rzenie wypowiedzi pisem-
nych i ustnych. 

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 

Mechanizmy stopniowe 
skrzynek biegów w sa-
mochodach ciężaro-
wych. 
  

Cel lekcji: Uczniowie potra-
fią nazwać elementy i 
omówić zasady działania 
mechanizmów stopnio-
wych skrzyń biegów . 

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 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



podpisem strony w celu 
oceny pracy. 

4.  matematyka Okrąg w układzie 
współrzędnym.  
 

Treści nauczania : uczeń 
umie sprawdzić , czy punkt 
należy do okręgu, wyzna-
cza środek i promień okrę-
gu mając jego równanie. 
Opisuje równaniem okrąg 
o danym środku i przecho-
dzący przez dany punkt. 
Sprawdza , czy dane rów-
nanie jest równaniem 
okręgu. Stosuje równania 
okręgów w zadaniach . 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  użytkowanie 
środków trans-

portu 

Nadwozia samowyła-
dowcze. 
 

Cel lekcji: poznam budowę 
i rodzaje nadwozi samowy-
ładowcze 

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 Gry zespołowe 
Ćw. na siłowni 
LA 
Testy zwinnościowe 

ćwiczenia ogólnorozwojo-
we i ćwiczenia siłowe,  
p. nożna, p siatkowa 

 

e-mail, Messenger, sms Testy wysyłane na e-mail na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl , 

linki do filmów na YouTube 

05.05.2020 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.  podstawy przed-
siębiorczości 

Zatrudnienie- zasady 
prawa pracy .  

Na lekcji uczeń pozna: pod-
stawowe zasady prawa 
pracy,   formy zatrudnienia.   

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com, 

Discord 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą infor-
mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  budowa i obsługa Obsługa i naprawa au- Cel lekcji : uczeń zna pro- adres  e-mail:  napisać notatkę do zeszytu strona internetowa szkoły  

mailto:halina.pracz@gmail.com
mailto:halina.pracz@gmail.com


środków trans-
portu 

tomatycznych skrzyń 
biegów. 
 

ces obsługi i naprawy au-
tomatycznych skrzyń bie-
gów. 

adamzur@onet.pl przedmiotowego  i wysłać 
na adres : adam-

zur@onet.pl - zdjęcie no-
tatki , lub skan z widocznym 

podpisem strony w celu 
oceny pracy. 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  język polski Zniewolenie formą – 
Ferdydurke Witolda 
Gombrowicza. 
 
 

Poznam: 
- pojęcia awangarda, 
awangardowy, Forma, 
- niezbędne dla lektury 
fakty z historii literatury, 
- sens tekstu w całości, a 
także sens jego wydzielo-
nych części (fragmentów) 
na poziomie dosłownym i 
przenośnym, 
- problematykę utworu,  
- rodzaje komizmu i wskażę 
ich przykłady w tekście. 

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.  wf Gry zespołowe 
Ćw. na siłowni 
LA 
Testy zwinnościowe 

ćwiczenia ogólnorozwojo-
we i ćwiczenia siłowe,  
p. nożna, p siatkowa 

 

e-mail, Messenger, sms Testy wysyłane na e-mail na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl , 

linki do filmów na YouTube 

5.  pkm Charakterystyka prze-
kładni mechanicznych. 
Podstawowe rodzaje 
przekładni mechanicz-
nych. 
 

Definicja przekładni, cel 
stosowania przekładni 
mechanicznych w maszy-
nach, rodzaje przekładni 
mechanicznych, podsta-
wowe parametry przekład-
ni, podstawowe cechy 
użytkowe przekładni me-
chanicznej, zalety i wady 
przekładni zębatych, prze-
kładnie obiegowe, cierne i 
cięgnowe. 

e-mail, Messenger, sms zadania rachunkowe i refe-

raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 

https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

6.  użytkowanie 
środków trans-

portu 

Nadwozia samowyła-
dowcze. 
 

Cel lekcji: poznam budowę 
i rodzaje nadwozi samowy-
ładowcze 

Messenger , poczta 

elektroniczna oraz kon-

zdjęcia wykonanych zadań 

uczniowie będą wysyłali na 

pocztę elektroniczną  lub 

podręcznik oraz dodatkowe ma 

wysłane do uczniów w aplikacji 



takt telefoniczny Messenger, a te zostaną 

poddane ocenie  

Messenger 

7.  religia Ani żadnej rzeczy, która 
jego jest. 
 
 

Cel: Ukazanie podstawo-
wych prawd związanych z 
dziesiątym przykazaniem 
Dekalogu   
Dziesiąte przykazane Deka-
logu, zazdrość, chciwość, 
giełda, hazard, asceza. 

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

06.05.2020 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.  podstawy  
przedsiębiorczo-

ści 

Rodzaje umów o pracę.  Na lekcji uczeń pozna : 
rodzaje umów o pracę i 
umów cywilnoprawnych, 
różnice między najpopu-
larniejszymi formami za-
trudnienia.     

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą infor-
mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  diagnozowanie 
środków trans-

portu  

Diagnostyka koła dwu-
masowego 
 

Cel: Zapoznanie się z pod-
stawowymi metodami jak 
zdiagnozować koło dwu-
masowe 

drogą mailową oraz 

przez komunikator Mes-

senger. 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  eksploatacja i 
naprawa środ-
ków transportu  

Wymiana oleju pompy i 
przekładni kierowniczej. 
 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 

LEKCJI): Uczeń pozna zasa-

dy wymiany oleju pompy i 

przekładni kierowniczej. 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

07.05.2020 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 Katolicka nauka spo-
łeczna. 
 
 

Cel: Przekazanie podsta-
wowych wiadomości     z 
katolickiej nauki społecz-
nej. 
Katolicka nauka społeczna, 
zasada solidarności, zasada 
pomocniczości, zasada 
sprawiedliwości i miłości 
społecznej, podstawowe 
dokumenty katolickiej nau-
ki społecznej, Kościół a 
polityka 

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

 
2.  

diagnozowanie 
środków trans-

portu  

Diagnostyka koła dwu-
masowego 
 

Cel: Zapoznanie się z pod-
stawowymi metodami jak 
zdiagnozować koło dwu-
masowe 

drogą mailową oraz 

przez komunikator Mes-

senger. 

 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  eksploatacja i 
naprawa środ-
ków transportu  

Wymiana oleju pompy i 
przekładni kierowniczej. 
 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 

LEKCJI): Uczeń pozna zasa-

dy wymiany oleju pompy i 

przekładni kierowniczej. 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

08.05.2020 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.  wf Gry zespołowe 
Ćw. na siłowni 
LA 
Testy zwinnościowe 

ćwiczenia ogólnorozwojo-
we i ćwiczenia siłowe,  
p. nożna, p siatkowa 

 

e-mail, Messenger, sms Testy wysyłane na e-mail na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl , 

linki do filmów na YouTube 

2.  historia  Od stanu wojennego do 
okrągłego stołu 
 

•sytuacja w Polsce w la-
tach 1981 – 1989 
•sytuacja międzynarodowa 
w latach 1981 – 1989 
•obrady okrągłego stołu i 
narodziny III RP 
•przyczyny rozpadu jałtań-

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-

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 



skiego 
•zapoznanie z najważniej-
szymi wydarzeniami 
•praca z różnymi rodzajami 
źródeł 
•kształtowanie myślenia 
przyczynowo – skutkowego 

śnieniem 

3.  język polski Zniewolenie formą – 
Ferdydurke Witolda 
Gombrowicza. 
 
 

Poznam: 
- pojęcia awangarda, 
awangardowy, Forma, 
- niezbędne dla lektury 
fakty z historii literatury, 
- sens tekstu w całości, a 
także sens jego wydzielo-
nych części (fragmentów) 
na poziomie dosłownym i 
przenośnym, 
- problematykę utworu,  
- rodzaje komizmu i wskażę 
ich przykłady w tekście. 

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.  matematyka Okrąg w układzie 
współrzędnym.  
 

Treści nauczania : uczeń 
umie sprawdzić , czy punkt 
należy do okręgu, wyzna-
cza środek i promień okrę-
gu mając jego równanie. 
Opisuje równaniem okrąg 
o danym środku i przecho-
dzący przez dany punkt. 
Sprawdza , czy dane rów-
nanie jest równaniem 
okręgu. Stosuje równania 
okręgów w zadaniach . 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  język niemiecki  Typisch Mann? Typisch 
Frau? 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie potrafią nazwać prace 
wykonywane w gospodar-
stwie domowym. 

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 A dentist usually 
works in a clinic 

Utrwalę i poszerzę słownic-
two związane z pracą i 
zawodami. Poćwiczę two-
rzenie wypowiedzi pisem-
nych i ustnych. 

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 

6.  działalność  
gospodarcza 

Zasady prowadzenia 
korespondencji w for-
mie papierowej.  

Uczeń  zachowując pod-
stawowe zasady potrafi 
zredagować pismo do 
klienta.    

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com, 

Discord 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą infor-
mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 

 

mailto:halina.pracz@gmail.com
mailto:halina.pracz@gmail.com

