
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

01.06.2020 r. – 05.06.2020 r.  

Klasa II C 

 

 

01.06.2020 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  Beruf Kraftfahrer 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie poznają słownictwo 
związane z pracą kierowcy. 

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 teenager's life 

 

Poćwiczę wyrażanie opinii 
na temat życia nastolatków  

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 więcej niż 
jedną oś . 
  

Cel lekcji: Uczniowie potra-
fią omówić budowę i zasa-
dę działania różnych rodza-
jów napędów na więcej niż 
jedną oś pojazdu . 

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 Odcinki i kąty w grania-
stosłupach . 
 

Treści nauczania : uczeń 
umie rozpoznawać w gra-
niastosłupach kąty między 
odcinkami i obliczać ich 
miary. Stosuje trygonome-
trię do obliczeń długości 
odcinków i miar katów. 
Umie rozpoznać kąty mie-
dzy odcinkami i ścianami , 
przekątnymi i oblicza ich 
miary. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  użytkowanie 
środków trans-

portu 

Hamulce najazdowe. 
 

Cel lekcji: poznam budowę 
i zasadę działania hamul-
ców najazdowych 
 

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 na mięśnie 

brzucha;   

Piłka koszykowa  

Piłka siatkowa  

Piłka nożna  

ćwiczenia z piłkami w 

warunkach domowych.  

Gry zespołowe 

p. nożna, siatkowa, koszy-

kowa 

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

linki do filmów na YouTube 

02.06.2020 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.  podstawy przed-
siębiorczości 

Handel zagraniczny. 
Współpraca gospodar-
cza Polski z zagranicą.    
      

Cele:  podanie przyczyn 
dynamicznego wzrostu 
obrotu w handlu zagra-
nicznym Polski, znaczenie 
handlu zagranicznego dla 
rozwoju kraju, wpływ kursu 
walut na handel zagranicz-
ny i gospodarkę 

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 Konsultacje stacjonarne ------- adres  e-mail:  napisać notatkę do zeszytu strona internetowa szkoły  

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


środków trans-
portu 

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 Ocalmy pamięć o ofia-
rach Katynia. 
 
 

Zapoznam się z: 
- filmem Katyń w reż. A. 
Wajdy, 
- analizą i interpretacją 
dzieła filmowego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
kontekstu historycznego. 

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 Ćwiczenia na mięśnie 

brzucha;   

Piłka koszykowa  

Piłka siatkowa  

Piłka nożna  

ćwiczenia z piłkami w 

warunkach domowych.  

Gry zespołowe 

p. nożna, siatkowa, koszy-

kowa 

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

linki do filmów na YouTube 

5.  pkm Podstawowe wielkości 
charakteryzujące pracę 
pomp. 
 

Definicja pompy, podział 
pomp, zasada działania 
pomp wyporowych i wiro-
wych, zalety i wady pomp 
wyporowych i wirowych, 
wielkości charakteryzujące 
pracę pomp: wysokość 
podnoszenia, ssania i tło-
czenia, wydajność, spraw-
ność i moc. 

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 

Nogi podporowe w 
naczepach. 
 

Cel lekcji: poznam budowę  
nogi podporowej stosowa-
nej w naczepach 

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 

7.  religia Konsultacje stacjonarne ------- Messenger/ Facebook ------- strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

http://www.zsnienadowa.rzeszow.pl/


03.06.2020 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.  podstawy  
przedsiębiorczo-

ści 

Partnerzy handlowi 
Polski.           
 

Cele: poznanie produktów i 
sektorów eksportowych  
gospodarki , partnerzy 
handlowi Polski 

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 pompy 
wysokiego ciśnienie w 
silniku o ZS  
 

Cel: Zapoznanie się z pod-
stawowymi metodami 
diagnostyki pomp wysokie-
go ciśnienia. 

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  

Powtórzenie materiału i 
utrwalenie wiadomości 
 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 

LEKCJI): Uczniowie przy-

pominają i utrwalają wia-

domości nabyte na zaję-

ciach praktycznych. 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

04.06.2020 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 materiału z 
nauczania zdalnego  
 

Cel: Utrwalenie i powtó-
rzenie poznanego materia-
łu. Motywowanie do wła-
snych poszukiwań i zainte-
resowań poznanymi za-
gadnieniami. 

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



 
2.  

diagnozowanie 
środków trans-

portu  

Diagnostyka pompy 
wysokiego ciśnienie w 
silniku o ZS  
 

Cel: Zapoznanie się z pod-
stawowymi metodami 
diagnostyki pomp wysokie-
go ciśnienia. 

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  

Powtórzenie materiału i 
utrwalenie wiadomości 
 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 

LEKCJI): Uczniowie przy-

pominają i utrwalają wia-

domości nabyte na zaję-

ciach praktycznych. 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

05.06.2020 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.  wf Ćwiczenia na mięśnie 

brzucha;   

Piłka koszykowa  

Piłka siatkowa  

Piłka nożna  

ćwiczenia z piłkami w 

warunkach domowych.  

Gry zespołowe 

p. nożna, siatkowa, koszy-

kowa 

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 Unii 
Europejskiej 
 

•organizacja i struktura UE 
•zadania UE 
•warunki przyjęcia Polski 
do UE 
•etapy przygotowań do 
wstąpienia do UE 
•obecna pozycja Polski w 
UE 
•zapoznanie z najważniej-
szymi faktami  
•praca z różnymi rodzajami 
źródeł (schematy, teksty 
źródłowe, dane statystycz-
ne) 
•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) 



3.  język polski Ocalmy pamięć o ofia-
rach Katynia. 
 
 

Zapoznam się z: 
- filmem Katyń w reż. A. 
Wajdy, 
- analizą i interpretacją 
dzieła filmowego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
kontekstu historycznego. 

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 Kąty miedzy ścianami w 
graniastosłupie.   
 

Treści nauczania: uczeń 
potrafi rozpoznać w gra-
niastosłupach kąty między 
ścianami i obliczy ich mia-
ry, stosuje trygonometrię 
do obliczania długości od-
cinków. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  język niemiecki  Ich will Busfahrer wer-
den. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie utrwalają słownictwo 
związane z pracą kierowcy. 

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 Mike is older than John Nauczę się stopniować 
przymiotniki i porównywać 
różne osoby/ rzeczy/ zjawi-
ska itp. 

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 

Konsultacje stacjonarne ------- 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


 


