
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

15.06.2020 r. – 19.06.2020 r.  

Klasa II C 

15.06.2020 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  Kapitel 12-
Wiederholung. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie powtarzają materiał z 
rozdziału 12. 

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 Comparisons  Poćwiczę stopniowanie 
przymiotników i porówny-
wanie różnych osób/ rze-
czy/zjawisk 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 

3.  budowa i obsługa 
środków trans-

portu 

Napęd na wszystkie 
koła w samochodach 
ciężarowych. 
  

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

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 Graniastosłupy – zada-
nia.  
 

Treści nauczania: uczeń 
umie rozpoznać jakie to 
graniastosłupy, potrafi 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



podać wzory na pola i obję-
tości danych graniastosłu-
pów. Stosować trygonome-
trię do obliczeń długości 
odcinków, miar kątów, pól 
powierzchni i objętości. 
Rozwiązuje zadania tek-
stowe z graniastosłupów. 

5.  użytkowanie 
środków trans-

portu 

Przyczepy segmentowe. 
 

Cel lekcji: poznam budowę 
przyczep segmentowych 

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 wytrzyma-

łość. 

Lekcja WF w domu. Wy-

trzymałość (metoda stacyj-

na) 

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

linki do filmów na YouTube 

16.06.2020 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 

Procesy globalizacji. 
        

Cele: wyjaśnienie pojęcie 
„globalizacja”, wymienie-
nie i omówienie korzyści 
oraz zagrożeń wynikają-
cych  z globalizacji, podanie 
przykładów oddziaływania 
globalizacji na poziom życia 
i   model konsumpcji, oce-
na wpływu globalizacji na 
gospodarkę Polski. 

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 
środków trans-

portu 

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 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

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


oceny pracy. 

3.  język polski Tworzenie tekstu pisa-
nego. Recenzja. 
 
 

Zapoznam się z: 
-  recenzją jako formą wy-
powiedzi oraz jej elemen-
tami kompozycyjnymi. 

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 wytrzyma-

łość. 

Lekcja WF w domu. Wy-

trzymałość (metoda stacyj-

na) 

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

linki do filmów na YouTube 

5.  pkm Rodzaje, budowa, zasa-
da działania i zastoso-
wanie pomp wyporo-
wych i wirowych. 
 

Zasada działania pomp 
wirowych i wyporowych, 
podstawowe rozwiązania 
konstrukcyjne pomp i ich 
charakterystyki, porówna-
nie własności pomp wypo-
rowych i wirowych, typowe 
zastosowania pomp, pom-
py tłokowe jednostronnego 
i dwustronnego działania, 
pompy wirowe: odśrodko-
wą, helikoidalną i diago-
nalną, główne elementy 
pomp, pompy zębate, śru-
bowe i łopatkowe. 

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 

Przyczepy i naczepy 
dłużycowe. 
 

Cel lekcji: poznam budowę 
przyczep i naczep dłużyco-
wych 

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 Czym dla wierzącego 
jest nadzieja?  
 
 

Cel: Ukazanie prawdy o 
potrzebie kierowania się 
nadzieją chrześcijańską w 
życiu codziennym 

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

17.06.2020 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  

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


programu nauczania 

1.  podstawy  
przedsiębiorczo-

ści 

Powtórzenie wiadomo-
ści  -  Współpraca mię-
dzynarodowa. 
      

Cele: analiza wielkości i 
struktury eksportu i impor-
tu wybranych państw, pra-
ca z danymi statystycznymi 
– wielkość i struktura eks-
portu i importu 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  

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości. 

------- 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 

18.06.2020 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 Święty Józef – mój pa-
tron. 
 
 

Cel: Ukazanie postaci św 
Józefa jako męża ojca męż-
czyzny -wzoru do naślado-
wania. 

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

 
2.  

diagnozowanie 
środków trans-

portu  

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości. 

------- 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 



19.06.2020 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 wytrzyma-

łość. 

Lekcja WF w domu. Wy-

trzymałość (metoda stacyj-

na) 

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

linki do filmów na YouTube 

2.  historia  III Rzeczpospolita – po-
wtórzenie wiadomości 
 

•obrady okrągłego stołu 
•pierwsze częściowo wolne 
wybory do parlamentu w 
1989 r. 
•wybory prezydenckie w 
1990 r. 
•ustanowienie konstytucji 
w 1997 r. 
•przystąpienie Polski do 
NATO i UE 
•powtórzenie i usystema-
tyzowanie wiedzy zdobytej 
na poprzednich lekcjach 

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 Tworzenie tekstu pisa-
nego. Recenzja. 
 
 

Zapoznam się z: 
-  recenzją jako formą wy-
powiedzi oraz jej elemen-
tami kompozycyjnymi. 

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 Konsultacje stacjonarne ------- Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  język niemiecki  Am Steuer – utrwalenie 
materiału. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie utrwalają słownictwo z 
ostatnich lekcji. 

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 Big-bigger-the biggest Poćwiczę stopniowanie 
przymiotników i porówny-
wanie różnych osób/ rze-

videokonferencje, email uczniowie wysyłają rozwią-
zania zadań na maila, po 

czym otrzymują feedback z 

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



czy/zjawisk itp. oceną pracy lub wskazów-
kami do poprawienia praco 

Oceniane będą również 
wypowiedzi ustne na na-
graniach nadsyłanych za 

pośrednictwem maila lub 
na SKYPIE 

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

