
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

06.04.2020 r. – 08.04.2020 r.  

Klasa II C 

06.04.2020 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 
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  przepisy ruchu 
drogowego 

Urządzenia do 
sterowania i kontroli 
pojazdów. 

------- e- mail Ocenianie przesłanych 

drogą elektroniczną 

wyników testów 

egzaminacyjnych 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  język niemiecki  Wem gefällt was? dyscypliny sportowe 
 

e-mail, strona 
internetowa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 
podlegających ocenie; 

Ćwiczenia będą 
sprawdzane i odsyłane 
uczniom wraz z oceną i 

wyjaśnieniem 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

język angielski Writing postcards 2 
 

Napiszę  pocztówkę w 
języku angielskim 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają 
rozwiązania zadań na 

maila, po czym otrzymują 
feedback z oceną pracy lub 

wskazówkami do 
poprawienia praco 

Oceniane będą również 
wypowiedzi ustne na 

nagraniach nadsyłanych za 
pośrednictwem maila lub 

na SKYPIE 

blog 
angielskinienadowa.blogspot.co
m , mail, narzędzia Microsoft w 

chmurze, aplikacja QUIZLET oraz 
SKYPE’a 

3.  budowa i obsługa 
środków 

transportu 

Siły działające podczas 
jazdy po łuku. 

 
------- 

adres  e-mail:  
adamzur@onet.pl 

napisać notatkę do zeszytu 
przedmiotowego  i wysłać 

na adres : 
adamzur@onet.pl - zdjęcie 

notatki , lub skan z 
widocznym podpisem 

strony w celu oceny pracy. 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



4.  matematyka Powtórzenie 
wiadomości o figurach 
na płaszczyźnie. 

 
------- 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  użytkowanie 
środków 

transportu 

Hamowanie przyczepy i 
naczepy. 
 

Cel lekcji: potrafię opisać 
proces hamowania 

przyczep i naczep, wiem, 
jakie wiążą się z tym 

zagrożenia 

Messenger , poczta 

elektroniczna oraz 

kontakt 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 P.nożna 
•Kapki 
•Prowadzenia piłki 
Gra głową 

 
------ 

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

linki do filmów na YouTube 

07.04.2020 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 
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  podstawy 
przedsiębiorczośc

i 

Test sprawdzający 
 

------- Facebook,  E-mail  
halina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą 
informowani na FB.  

Informacje o wynikach  
będą przekazywane 

wychowawcom( w każdy 
piątek) ,a ci poinformują 

rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  budowa i obsługa 
środków trans-

portu 

Układ przeniesienia 
napędu – wiadomości 
wstępne. 

 
------- 

adres  e-mail:  
adamzur@onet.pl 

napisać notatkę do zeszytu 
przedmiotowego  i wysłać 

na adres : 
adamzur@onet.pl - zdjęcie 

notatki , lub skan z 
widocznym podpisem 

strony w celu oceny pracy. 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  język polski Chwilo trwaj, jesteś 
piękna! L. Staff 
„Wysokie drzewa”. 

------ e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, 
wypracowań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



ow.pl,  Messenger. 

4.  wf P.nożna 
•Kapki 
•Prowadzenia piłki 
Gra głową 

 
------ 

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, 
rodzaje i obliczanie osi i 
wałów. 
 

definicja osi i wału, 
klasyfikacja osi i wałów, 
czopy osi i wałów, dobór 

materiału na oś i wał, 
obciążenia działające na oś 

i wał, obliczanie osi i 
wałów, projektowanie 

wału maszynowego 

e-mail, Messenger, sms zadania rachunkowe i 

referaty wysyłane na e-

mail, testy online 

podręczniki, materiały w wersji 

elektronicznej przygotowane 

przez nau-czyciela udostępnione 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

lub dysku gogle, linki do filmów 

na YouTu-be 

6.  użytkowanie 
środków trans-

portu 

Pneumatyczne układy 
uruchamiania 
hamulców. 
 

Cel lekcji: Poznam budowę, 
zasadę działania i rodzaje 
pneumatycznych układów 

hamulcowych 

Messenger , poczta 

elektroniczna oraz 

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

08.04.2020 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 
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  podstawy  
przedsiębiorczośc

i 

Rynek pracy. ------- Facebook,  E-mail  
halina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą 
informowani na FB.  

Informacje o wynikach  
będą przekazywane 

wychowawcom( w każdy 
piątek) ,a ci poinformują 

rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  diagnozowanie 
środków 

transportu  

Diagnozowanie 
układów paliwowych 
wyposażonych w 

------- drogą mailową oraz 

przez komunikator 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



pompowtryskiwacze. Messenger. 

 

na zajęciach w formie 

stacjonarnej 

3.  eksploatacja i 
naprawa 
środków 

transportu  

Wymontowanie 
przekładni kierowniczej 
z samochodu. 

 

------- 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie 

stacjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 


