
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

15.04.2020 r. – 24.04.2020 r.  

Klasa II C 

15.04.2020 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 

Poszukiwanie pracy. 
 

Na lekcji uczeń dowie się : 
czym jest aktywne poszu-
kiwanie pracy, etapy po-
szukiwania pracy, jak moż-
na zdobyć pierwsze do-
świadczenie zawodowe, 
które sposoby poszukiwa-
nia pracy są najskuteczniej-
sze. 
 

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 silnika za 
pomocą urządzenia KTS 
 

Cel: Zapoznanie się z pod-
stawowymi funkcjami 
urządzenia diagnostyczne-
go KTS. 

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  

Demontaż przekładni 
kierowniczej. 
 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 

LEKCJI): Uczeń potrafi 

zdemontować przekładnie 

kierowniczą. 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

16.04.2020 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 Transplantacja i hono-
rowe krwiodawstwo.  
 

Cel ogólny:   
Przekazanie podstawowych 
wiadomości na temat sta-
nowiska Kościoła wobec 

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



transplantacji i honorowe-
go krwiodawstwa 
Cele szczegółowe:   
Uczeń 
wie, czym jest transplanta-
cja 
zna podstawowe zasady 
honorowego krwiodaw-
stwa  
zna ocenę moralną trans-
plantacji i honorowego 
krwiodawstwa 
rozumie transplantację i 
honorowe krwiodawstwo 
jako autentyczny akt miło-
ści bliźniego 
wie czym jest oświadczenie 
woli 

2.  diagnozowanie 
środków trans-

portu  

Diagnostyka silnika za 
pomocą urządzenia KTS 
 

Cel: Zapoznanie się z pod-
stawowymi funkcjami 
urządzenia diagnostyczne-
go KTS. 

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  

Demontaż przekładni 
kierowniczej. 
 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 

LEKCJI): Uczeń potrafi 

zdemontować przekładnie 

kierowniczą. 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

17.04.2020 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 Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie moto-
ryczne  

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem domo-

wych urządzeń. 

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

linki do filmów na YouTube 



  

2.  historia  Dekada Gierka 
 

•sytuacja polityczna, eko-
nomiczna i społeczna w 
latach 70. XX w. 
•Polska w latach 1980 – 
1981 
•schyłek PRL 

 
 

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 O miłości poważnie i 
żartobliwie – J. Tuwim 
Coolloquium niedzielne 
na ulicy. 
 
 

Zapoznam się z:  
- wierszem J. Tuwima Cool-
loquium niedzielne na ulicy 
i wykonam ćwiczenia pod 
tekstem (podręcznik, str. 
56-57) 

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 Powtórzenie wiadomo-
ści o figurach na płasz-
czyźnie cd. 
 

Treści nauczania: uczeń zna 
figury płaskie , umie wzory 
na pola i obwody i stosuje 
je do obliczania zadań . 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  język niemiecki  Wie geht’s?  
 

Treści nauczania:  
określanie swojego samo-
poczucia, pytanie o samo-
poczucie innych, formuło-
wanie propozycji, pytanie o 
zgodę, odmiana zaimka 
osobowego w celowniku 

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 Jobs 
 

Poznam słownictwo zwią-
zane z pracą i zawodami, 
nauczę się opowiadać o 
wymarzonej pracy 

 

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 

1Urzędy uprawnione do 
kontroli. 

Uczeń wskaże urzędy 
uprawnione do kontrolo-

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

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



 wania przedsiębiorstwa 
samochodowego, 
Przedstawi zasady i zakresy 
kontroli przez uprawnione 
organy. 
 

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

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

mują rodziców 

20.04.2020 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 

Podstawowe czynności 
kontrolne i obsługowe 
pojazdów 
 

Treści nauczania(cele lek-

cji): zapoznanie uczniów z 

czynnościami kontrolno -

obsługowymi pojazdów 

oraz szczegółowe zapozna-

nie z obsługą samochodu 

Hyundai i-20 

e- mail Ocenianie przesłanych dro-

gą elektroniczną wyników 

testów egzaminacyjnych 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  język niemiecki  Das passt mir.  
 

Treści nauczania:  
określanie swojego samo-
poczucia, pytanie o samo-
poczucie innych, formuło-
wanie propozycji, pytanie o 
zgodę, odmiana zaimka 
osobowego w celowniku 

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 Nurses should be kind. Poznam słownictwo zwią-
zane z wykonywaniem 
określonych zawodów, 
poćwiczę tworzenie wypo-
wiedzi pisemnych na temat 
pracy 

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-

Zadania i rodzaje sprzę-
gieł. 

 
------- 

adres  e-mail:  
adamzur@onet.pl 

napisać notatkę do zeszytu 
przedmiotowego  i wysłać 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



portu na adres : adam-
zur@onet.pl - zdjęcie no-

tatki , lub skan z widocznym 
podpisem strony w celu 

oceny pracy. 

4.  matematyka Odległość między punk-
tami w układzie współ-
rzędnych, środek odcin-
ka.  
 

Treści nauczania : uczeń 
oblicza odległość  punktów 
w układzie współrzędnych , 
wyznacza współrzędne 
środka odcinka mając dane 
jego współrzędne końców, 
oblicza obwód wielokątów 
mając dane współrzędne 
punktów go tworzących, 
stosuje wzór na odległość 
między punktami do roz-
wiązywania zadań dotyczą-
cych równoległoboku. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  użytkowanie 
środków trans-

portu 

Złącza pneumatyczne. 
 

Cel lekcji: Znam budowę i 
rodzaje złącz pneumatycz-
nych 

 

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 Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie moto-
ryczne  
  

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem domo-

wych urządzeń. 

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

linki do filmów na YouTube 

21.04.2020 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 

Jak przygotować doku-
menty aplikacyjne. 
 

Na lekcji uczeń dowie się: 
czym jest CV i list motywa-
cyjny, jak poprawnie spo-
rządzić dokumenty aplika-

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 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



cyjne, jakich błędów należy 
unikać sporządzając doku-
menty 
 

o wynikach  będą przeka-
zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

2.  budowa i obsługa 
środków trans-

portu 

Sprzęgła cierne tarczo-
we. 

 
------- 

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 

3.  język polski ćwiczenia ortograficzne. 
Pisownia z „u” i „ó”. 
 
 

Powtórzę i wzbogacę wie-
dzę o ortograficznych regu-
łach zapisu „u” i „ó”. 

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 Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie moto-
ryczne  
  

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem domo-

wych urządzeń. 

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

linki do filmów na YouTube 

5.  pkm Podział łożysk. Materia-
ły łożyskowe. 
 

Definicja i rodzaje łożysk, 
charakterystyka i klasyfika-
cja łożysk ślizgowych, bu-
dowa łożyska ślizgowego, 
sposoby smarowania ło-
żysk ślizgowych, materiały 
na panewki łożysk ślizgo-
wych, obliczanie łożysk 
ślizgowych, charakterysty-
ka i klasyfikacja łożysk 
tocznych, główne cechy 
konstrukcyjne łożysk tocz-
nych na podstawie ich 
symboli, dobór łożysk 
tocznych do zadanych wa-
runków pracy. 

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 

Instalacja elektryczna 
samochodów ciężaro-
wych. 
 

Cel lekcji: Znam budowę i 
rodzaje instalacji elektrycz-
nych w samochodach cię-
żarowych 

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 Nie cudzołóż  
 

Cel ogólny:  
Przekazanie podstawowych 
wiadomości na temat szó-
stego przykazania Dekalo-
gu 
Cele szczegółowe:  
Uczeń  wie, czym jest cu-
dzołóstwo 
zna grzechy przeciw czy-
stości  
zna naukę Kościoła na te-
mat homoseksualizmu 
dostrzega instrumentalne 
traktowanie ludzkiej sek-
sualności we współcze-
snych mediach 
potrafi uzasadnić wartość 
czystości i wierności mał-
żeńskiej 

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

22.04.2020 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 

Sporządzanie CV. 
 

Na lekcji uczeń przygotuje 
własne CV  w odpowiedzi 
na ogłoszenie o pracę. 

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 
paliwa w silniku ZI. 
 

Cel: Zapoznanie się z pod-
stawowymi metodami 
diagnostyki pompy paliwa. 

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 zużytych ele-
mentów przekładni 
kierowniczej. 
 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 

LEKCJI): Uczeń potrafi wy-

mienić zużyte części prze-

kładni kierowniczej. 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

23.04.2020 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 Nie kradnij  
 

Cel ogólny:  
Przekazanie podstawowych 
wiadomości na temat 
siódmego przykazania De-
kalogu 
Cele szczegółowe:  
Uczeń:  
wie, że człowiek ma prawo 
do własności 
zna zasady: powszechnego 
przeznaczenia dóbr i dobra 
wspólnego 
wie, że każda kradzież jest 
grzechem  
wyjaśnia pojęcia: własność 
intelektualna, plagiat oraz 
korupcja 

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

 
2.  

diagnozowanie 
środków trans-

portu  

Diagnostyka pompy 
paliwa w silniku ZI. 
 

Cel: Zapoznanie się z pod-
stawowymi metodami 
diagnostyki pompy paliwa. 

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 zużytych ele-
mentów przekładni 
kierowniczej. 
 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 

LEKCJI): Uczeń potrafi wy-

mienić zużyte części prze-

kładni kierowniczej. 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

24.04.2020 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 Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie moto-
ryczne  
  

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem domo-

wych urządzeń. 

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

linki do filmów na YouTube 

2.  historia  Narodziny „Solidarno-
ści” i stan wojenny. 
 

•sytuacja polityczna, go-
spodarcza i społeczna w 
Polsce w latach 1980 – 
1981 
•okoliczności powstania 
NSZZ „Solidarność” 
•wprowadzenie stanu wo-
jennego w Polsce 

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 My, pokolenie wolności 
– Małgorzata Hillar My z 
drugiej połowy XX wie-
ku. 
 
 

Zapoznam się z: 
- tematyką wiersza M. Hil-
lar My z drugiej połowy XX 
wieku 
- charakterystyką zbioro-
wości – ludzi końca XX wie-
ku i ich stosunkiem do mi-
łości 
- kontekstem historycznym 
potrzebnym do odczytania 
tekstu. 

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 Odległość między punk-
tami w układzie współ-
rzędnych, środek odcin-

Treści nauczania : uczeń 
oblicza odległość  punktów 
w układzie współrzędnych , 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



ka.  
 

wyznacza współrzędne 
środka odcinka mając dane 
jego współrzędne końców, 
oblicza obwód wielokątów 
mając dane współrzędne 
punktów go tworzących, 
stosuje wzór na odległość 
między punktami do roz-
wiązywania zadań dotyczą-
cych równoległoboku. 

5.  język niemiecki  Fahrradteile. Treści nauczania:  
określanie swojego samo-
poczucia, pytanie o samo-
poczucie innych, formuło-
wanie propozycji, pytanie o 
zgodę, odmiana zaimka 
osobowego w celowniku 

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 Work- reading 1 Poćwiczę czytanie ze zro-
zumieniem, poznam słow-
nictwo związane z zawo-
dami i pracą 

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 
elektronicznej  kore-
spondencji firmowej. 
 

Uczeń pozna reguły pro-
wadzenia korespondencji 
elektronicznej , potrafi 
przygotować  przykładową 
wiadomość elektroniczną 
wysłaną  do klienta, kon-
trahenta i pracowników 
przedsiębiorstwa. 

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 

 


