
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

25.05.2020 r. – 29.05.2020 r.  

Klasa II C 

25.05.2020 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 

Jazda ekonomiczna. 
Powtórzenie wiadomo-
ści.     
  

Treści nauczania(cele lek-
cji): pojęcie ekonomicznej 
jazdy, zasady ekonomicznej 
jazdy. Wymagania na eg-
zaminie dotyczące jazdy 
ekonomicznej. 

e- mail Ocenianie przesłanych dro-

gą elektroniczną wyników 

testów egzaminacyjnych 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  język niemiecki  Zuerst habe ich einge-
kauft. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie potrafią zastosować 
czas przeszły Perfekt. 

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 Test Unit 7 Powtórzę i utrwalę mate-
riał z ostatniego działu 

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 

Półosie i piasty napę-
dowe. 
  

Cel lekcji: Uczniowie potra-
fią omówić budowę i zasa-
dę działania półosi i piast 
napędowych. 

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 Geometria analityczna – 
sprawdzian wiadomo-
ści. 
 

Treści nauczania : uczeń 
zna podstawowe definicje , 
wzory i zależności z geome-
trii analitycznej. Wie co to 
są okręgi , koła i umie liczyć 
z tego zadania.  Wie jaka 
jest odległość punktów 
albo prostych od okręgów i 
umie ją policzyć. Korzysta z 
poznanych wiadomości do 
pracy samodzielnej w cza-
sie pisania sprawdzianu. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  użytkowanie 
środków trans-

portu 

Transport samochodów. 
 

Cel lekcji: poznam  rodzaje 
nadwozi do transportu 
samochodów 

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 Przepisy gier zespoło-
wych  
Piłka koszykowa , 
Piłka siatkowa  
Piłka nożna  – ćwiczenia 
z piłkami w warunkach 
domowych 

Gry zespołowe 
p. nożna, siatkowa 
,koszykowa 

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

linki do filmów na YouTube 

26.05.2020 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 

Sytuacja na rynku pracy 
w UE. 
 

Cele: omówienie prze-
strzennego zróżnicowania 
stopy bezrobocia w krajach 
UE, określenie kosztów i 
korzyści emigracji zarob-
kowej Polaków. 

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 Półosie i piasty napę- Cel lekcji: Uczniowie potra- adres  e-mail:  napisać notatkę do zeszytu strona internetowa szkoły  

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


środków trans-
portu 

dowe. 
  

fią omówić budowę i zasa-
dę działania półosi i piast 
napędowych. 

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 Obrońcy Westerplatte – 
Ewelina Pestka, „We-
sterplatte” 
 
 

Zapoznam się z: 
- tematyką i problematyką 
utworu „Westerplatte”, 
- podstawowe konteksty 
historycznymi niezbędnymi 
w interpretacji utworu, 
- wartościami narodowymi 
w utworach literackich oraz 
innych tekstach kultury. 

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 Przepisy gier zespoło-
wych  
Piłka koszykowa , 
Piłka siatkowa  
Piłka nożna  – ćwiczenia 
z piłkami w warunkach 
domowych 

Gry zespołowe 
p. nożna, siatkowa 
,koszykowa 

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

linki do filmów na YouTube 

5.  pkm Właściwości płynów 
doskonałych i rzeczywi-
stych. Podstawowe 
prawa opisujące prze-
miany gazu. 
 

Ciecz doskonała i rzeczywi-
sta, objętość właściwa, 
gęstość i ciężar właściwy 
cieczy, ściśliwość i lepkość 
cieczy, prawo Pascala, po-
jęcie strumienia objętości, 
przepływ ustalony, nieusta-
lony, laminarny i turbu-
lentny, równanie Clapey-
rona, stała gazowa, prze-
miany: izobaryczna, izo-
choryczna, izotermiczna i 
adiabatyczna. 

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 

Transport kontenerów 
 

Cel lekcji: znam rodzaje 
transportu kontenerów 

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 ,,Kardynał Wyszyński –
być kimś więcej...” 
 

Cele katechezy:  
 Pogłębienie świadomości 
chrześcijańskiej tożsamo-
ści, Wzbudzenie chęci dą-
żenia do świętości jako 
wyzwania,  Zaproszenie do 
Beatyfikacji Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. 

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

27.05.2020 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 

Jak przygotować się 
przed wyjazdem do 
pracy za granicą. 
 

Cele: omówienie zasad, 
którymi należy kierować się 
wybierając ofertę pracy, 
formalności, które należy 
dopełnić. 

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 układu 
recyrkulacji spalin  

Cel: Zapoznanie się z pod-
stawowymi metodami 
diagnostycznymi układów 
recyrkulacji spalin. 

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  

Dokumentacja i wpisy z 
przeglądów samocho-
dów. 
 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 

LEKCJI): Uczeń potrafi wy-

pełnić dokumentacje i wpi-

sy przeglądów samocho-

dowych. 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

28.05.2020 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 Wielbi dusza moja Pana 
– Maryja i święci w roku 
liturgicznym. 
 

Cel ogólny: Ukazanie 
prawdy o kulcie Matki Bo-
żej   i świętych w liturgii 
Kościoła. 

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

 
2.  

diagnozowanie 
środków trans-

portu  

Diagnostyka układu 
recyrkulacji spalin  

Cel: Zapoznanie się z pod-
stawowymi metodami 
diagnostycznymi układów 
recyrkulacji spalin. 

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  

Dokumentacja i wpisy z 
przeglądów samocho-
dów. 
 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 
LEKCJI): Uczeń potrafi wy-
pełnić dokumentacje i wpi-
sy przeglądów samocho-
dowych. 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

29.05.2020 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 Przepisy gier zespoło-
wych  
Piłka koszykowa , 
Piłka siatkowa  
Piłka nożna  – ćwiczenia 
z piłkami w warunkach 
domowych 

Gry zespołowe 
p. nożna, siatkowa 
,koszykowa 

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

linki do filmów na YouTube 

2.  historia  Polska droga do NATO 
 

•organizacja i struktura 
NATO 
•zadania NATO 
•Polska w Układzie War-
szawskim po II wojnie świa-
towej 
•warunki przyjęcia Polski 
do NATO 
•etapy przygotowań do 
wstąpienia do NATO 
•zapoznanie z najważniej-
szymi faktami  

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) 



•praca z różnymi rodzajami 
źródeł (schematy, teksty 
źródłowe, dane statystycz-
ne) 
•doskonalenie analizy i 
syntezy 

3.  język polski Obrońcy Westerplatte – 
Ewelina Pestka, „We-
sterplatte” 
 
 

Zapoznam się z: 
- tematyką i problematyką 
utworu „Westerplatte”, 
- podstawowe konteksty 
historycznymi niezbędnymi 
w interpretacji utworu, 
- wartościami narodowymi 
w utworach literackich oraz 
innych tekstach kultury. 

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 Graniastosłupy – przy-
pomnienie wiadomości 
z gimnazjum.  
 

Treści nauczania : uczeń 
zna podstawowe definicje 
dotyczące graniastosłupów 
ich podział rodzaje , zna 
siatki graniastosłupów , 
rozróżnia graniastosłupy 
proste i prawidłowe. Umie 
wzory na pola i objętości 
tych figur. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  język niemiecki  Berlin oder Dresden? 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie utrwalają nazwy czyn-
ności życia codziennego. 

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 How are you feeling 
today? 

Poćwiczę stosowanie słów i 
zwrotów przydatnych do 
okazania zainteresowania 
wypowiedzią rozmówcy, 
rozpoczynanie, prowadze-
nie i kończenie rozmowy, 

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 

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

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 



pośrednictwem maila lub 
na SKYPIE 

6.  działalność  
gospodarcza 

Strategie marketingowe 
w przedsiębiorstwie 
samochodowym.    

 

Cele:  poznanie zasad 
opracowania strategii 
przedsiębiorstwa, kreowa-
nia wizerunku firmy, wska-
zanie elementów identyfi-
kacji wizualnej firmy, od-
czytywanie znaków firmo-
wych znanych marek sa-
mochodów. 

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

