
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

15.04.2020 r. – 24.04.2020 r.  

Klasa IV A TOT +TS 

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 
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  język angielski Which countries do 
these flags represent? 
 

Treści: Słownictwo z 
zakresu państwo i 
społeczeństwo. 

strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzesz
ow.pl, droga mailowa 

oraz telefoniczna 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z 
omówieniem i oceną. 

podręcznik oraz dodatkowe 
materiały na stronie 
internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl  2.  Grammar exercises. Treści: Znajomość środków 
językowych. 

3.  wf Podstawowe przepisy 
gry w koszykówkę. 
Ćwiczenia zwiększające 
siłę obręczy barkowej.  
Wpływ aktywności 
fizycznej na zdrowie.    

 
------ 

 
------ 

grupa na facebook’u na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  religia II Niedziela Wielkanocy 

– Niedziela Miłosierdzia. 

uczeń poznaje czym jest 
Boże Miłosierdzie, 
kształtuję postawę dziecka 
wobec Boga 

Messenger, e-mail uczniowie będą przesyłali 
swoje prace, a także 

fotografie wykonanych prac 

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

5.  język niemiecki Ein Reisekatalog.  
 
 

Treści nauczania: 
formułowania, 
przyjmowanie lub 
odrzucanie propozycji, 
opisywanie miejsca 
spędzania wakacji 

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 

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 
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  geografia Zanieczyszczenie Nauczę się: ocenić stan Poprzez pocztę Postępy uczniów Poczta elektroniczna 



środowiska 
przyrodniczego w 
Polsce. 
 

poszczególnych 
komponentów środowiska 
przyrodniczego w Polsce; 
omówić wybrane wskaźniki 
zanieczyszczenia 
powietrza; 
scharakteryzować odpady 
jako poważny problem 
dużych skupisk ludności. 

elektroniczną: 
iwona.zsn@interia.pl  

monitorowane będą 
poprzez przesyłanie 

rozwiązanych, a zadanych 
przez nauczyciela prac, a 

także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie 
poprawności zadań 

przydzielonych uczniom na 
platformie 

learningApps.org 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Platforma edukacyjna: 
learningApps.org 

2.  historia i 
społeczeństwo 

„Dla moich Polaków nie 
ma rzeczy 
niemożliwych”. Polacy u 
boku cesarza 
 

•powstanie Legionów 
Polskich we Włoszech 
•armia Księstwa 
Warszawskiego 
•powstanie Księstwa 
Warszawskiego i jego 
konstytucja 
•Polacy w bitwach 
napoleońskich 

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 
informację o ocenie wraz z 

wyjaśnieniem 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 

3.  „Samo zwycięstwo nic 
nie znaczy, trzeba 
umieć je wykorzystać”. 
Legenda napoleońska 

•polityka Napoleona w 
stosunku do Polaków 
•mit Napoleona w 
świadomości polskiej 

4.  język angielski 
 

New crime 
documentary – writing. 
 

Treści: Tworzenie 
wypowiedzi pisemnej. 

 

strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzesz
ow.pl, droga mailowa 

oraz telefoniczna 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z 
omówieniem i oceną. 

podręcznik oraz dodatkowe 
materiały na stronie 
internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl  5.  Matura practice. 

6.  matematyka Praca z arkuszami 
maturalnymi . 
 

Treści nauczania: uczeń 
umie rozwiązywać zadania 
z arkuszy maturalnych z 
matematyki  z lat 
ubiegłych. Ćwiczy 
rozwiązywanie zadań 
zamkniętych i otwartych. 
Umie rozwiązywać arkusze 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



mieszcząc się w 
określonym czasie. 

7.  język niemiecki Wohin möchten Sie 
fahren?  
 
 

Treści nauczania: 
formułowania, 
przyjmowanie lub 
odrzucanie propozycji, 
opisywanie miejsca 
spędzania wakacji 

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 

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 
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  język polski Językowy obraz świata. 
 

Cele: - scharakteryzowanie 
realizacji językowego 
obrazu świata w 
polszczyźnie; 

drogą mailową 
(marta_jot12@wp.pl) 

lub telefoniczną 
697512149 

Uczniowie przesyłają do 
nauczyciela wypracowania 
zadane w zeszłym tygodniu 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  Wśród języka reklamy. 
 

Cele: - zanalizowanie 
języka reklamy, poznanie 
jego uniwersalnych celów i 
właściwości; 
- przypomnienie funkcji 
tekstów językowych. 

3.  geografia Analiza zadań z próbnej 

matury. 

 

Dokonam analizy zadań 
zawarty w arkuszu 
egzaminacyjnym. 

Poprzez pocztę 
elektroniczną: 

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów 
monitorowane będą 
poprzez przesyłanie 

rozwiązanych, a zadanych 
przez nauczyciela prac, a 

także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie 
poprawności zadań 

przydzielonych uczniom na 
platformie 

learningApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: 

learningApps.org 

4.  

5.  język angielski Review 1-14. Treści nauczania: strona internetowa Uczniowie będą odsyłać podręcznik oraz dodatkowe 



   
 

Powtórzenie wiadomości 
ze rozdziałów 
tematycznych, które 
obejmuje egzamin 
maturalny. 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl, droga mailowa 
oraz telefoniczna 

zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z 
omówieniem i oceną. 

materiały na stronie 
internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl  6.  Review 1-14. 

7.  historia i 
społeczeństwo 

Chłopcy malowani – 
wojsko II 
Rzeczpospolitej 
 

•formowanie się wojska 
polskiego po 1918 r. 
•ułani i ich mit w kulturze 
polskiej 
•uzbrojenie armii polskiej 
w dwudziestoleciu 
międzywojennym 
•polska marynarka 
wojenna 
•przygotowania do II 
wojny światowej 

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 
informację o ocenie wraz z 

wyjaśnieniem 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 

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 
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  wf Ćwiczenia interwałowe 
w kształtowaniu 
wytrzymałości.  

 
------ 

 
------ 

grupa na facebook’u na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  religia Nauczanie i cuda Jezusa 
Chrystusa. 
 

uczeń zapoznaje się z 
działalnością publiczną 
Jezusa, poznaje cuda, 
kształtuje postawę 
zawierzenia Bogu 

Messenger, e-mail uczniowie będą przesyłali 
swoje prace, a także 

fotografie wykonanych prac 

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

3.  język niemiecki Urlaubsspaß-
Wortschatzübungen.  
 
 
 

Treści nauczania: 
formułowania, 
przyjmowanie lub 
odrzucanie propozycji, 
opisywanie miejsca 
spędzania wakacji 

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 

4.  język angielski Vocabulary practice. 
 

Treści nauczania: 
Wykonywanie zadań z 

strona internetowa 
szkoły 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 

podręcznik oraz dodatkowe 
materiały na stronie 



5.  Describing a picture. części ustnej egzaminu 
maturalnego. 
 

www.zsnienadowa.rzesz
ow.pl, droga mailowa 

oraz telefoniczna 

Otrzymają wiadomość 
zwrotną wraz z 

omówieniem i oceną. 

internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

6.  geografia Ochrona środowiska 
przyrodniczego Polski. 
 

Nauczę się: ocenić rolę 
parków narodowych i 
innych form ochrony 
przyrody w zachowaniu 
naturalnych walorów 
środowiska 
przyrodniczego; omówić 
uwarunkowania 
rozmieszczenia obszarów 
chronionych w Polsce; 
proponować działania na 
rzecz restytucji i 
zachowania naturalnych 
elementów środowiska w 
Polsce. 

Poprzez pocztę 
elektroniczną: 

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów 
monitorowane będą 
poprzez przesyłanie 

rozwiązanych, a zadanych 
przez nauczyciela prac, a 

także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie 
poprawności zadań 

przydzielonych uczniom na 
platformie 

learningApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: 

learningApps.org 

7.  Walory parków 
narodowych w Polsce. 
 

Zapoznam się z unikalnymi 
obiektami przyrodniczymi 
objętymi ochroną na 
terenie polskich parków 
narodowych. 

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 
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  matematyka Praca z arkuszami 
maturalnymi . 
 

Treści nauczania: uczeń 
umie rozwiązywać zadania 
z arkuszy maturalnych z 
matematyki  z lat 
ubiegłych. Ćwiczy 
rozwiązywanie zadań 
zamkniętych i otwartych. 
Umie rozwiązywać arkusze 
mieszcząc się w 
określonym czasie. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 2.  



3.  język polski Nowoczesna i 
ponowoczesna 
współczesność – 
wędrówka po 
motywach i tematach  
 

Cele: - synteza wiadomości 
na temat literatury 
współczesnej: 
- charakteryzowanie 
najważniejszych tendencji i 
nurtów w poezji, prozie i 
dramacie; 
- ćwiczenie wypowiedzi 
monologowej przed 
egzaminem ustnym. 

drogą mailową 
(marta_jot12@wp.pl) 

lub telefoniczną 
697512149 

Uczniowie przesyłają do 
nauczyciela zadania 

zgodnie z poleceniami 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 4.  

5.  geografia Rozwiązywanie zadań 
maturalnych. 
 

Powtórzę oraz utrwalę 
wiadomości i umiejętności 
niezbędne na egzaminie 
maturalnych z geografii. 

Poprzez pocztę 
elektroniczną: 

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów 
monitorowane będą 
poprzez przesyłanie 

rozwiązanych, a zadanych 
przez nauczyciela prac, a 

także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie 
poprawności zadań 

przydzielonych uczniom na 
platformie 

learningApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: 

learningApps.org 

6.  historia i 
społeczeństwo 

Wojny światowej, 
wojny totalne. Wojna, a 
prawo międzynarodowe 
 

•charakterystyka wojen XX 
wieku 
•wojny o niepodległość 
•wojny burskie 
•I i II wojna światowa 
•kształtowanie się prawa 
wojenne na przestrzeni 
wieków 
•współczesne prawo 
wojenne 
•pacyfizm 
•organizacje 
międzynarodowe 
zajmujące się 
przestrzeganiem prawa 

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 
informację o ocenie wraz z 

wyjaśnieniem 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 



wojennego 

7.  wf Podstawowe przepisy 
gry w siatkówkę. 

 
------ 

 
------ 

grupa na facebook’u na stronie 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 
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  język angielski Matura practice. 
 

Treści: Utrwalenie 
wiadomości - praca z 
arkuszem maturalnym. 
 

strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzesz
ow.pl, droga mailowa 

oraz telefoniczna 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z 
omówieniem i oceną. 

podręcznik oraz dodatkowe 
materiały na stronie 
internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl  
Matura practice. 

2.  wf Testy sprawności 
fizycznej, samoocena. 

 
------ 

 
------ 

grupa na facebook’u na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  religia Duchy czyste – 
Aniołowie 
 

uczeń poznaje świat 
duchowy, kształtuje 
postawę życia 
wewnętrznego 

Messenger, e-mail uczniowie będą przesyłali 
swoje prace, a także 

fotografie wykonanych prac 

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

4.  język niemiecki Kapitel 12-
Wiederholung.  
 
 
 

Treści nauczania: 
formułowania, 
przyjmowanie lub 
odrzucanie propozycji, 
opisywanie miejsca 
spędzania wakacji 

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 

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 
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  geografia Rozwiązywanie zadań 
maturalnych. 
 

Powtórzę oraz utrwalę 
wiadomości i umiejętności 
niezbędne na egzaminie 
maturalnych z geografii. 

Poprzez pocztę 
elektroniczną: 

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów 
monitorowane będą 
poprzez przesyłanie 

rozwiązanych, a zadanych 
przez nauczyciela prac, a 

także poprzez skany 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: 

learningApps.org 



zeszytów. Monitorowanie 
odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie 
poprawności zadań 

przydzielonych uczniom na 
platformie 

learningApps.org 

2.  historia i 
społeczeństwo 

Różne wizje ładu 
światowego od 
starożytności do 
współczesności 
 

•Pax Romana 
•wizje pokoju w 
średniowiecznu i czasach 
nowożytnych 
•Pax Brittanica 
•Totalitaryzmy 
•Pax Americana 
 

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 
informację o ocenie wraz z 

wyjaśnieniem 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 

„Innego końca świata 
nie będzie...” 
 

•apokaliptyczne wizje 
świata 
•przyczyny lęków 
apokaliptycznych 
•wizje zagłagy w literaturze 
i kinie 

3.  język angielski 
 

Matura practice. 
 

Treści nauczania: 
Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości. 

 
 

strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzesz
ow.pl, droga mailowa 

oraz telefoniczna 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z 
omówieniem i oceną. 

podręcznik oraz dodatkowe 
materiały na stronie 
internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl  
Matura practice. 

4.  matematyka Praca z arkuszami 
maturalnymi . 
 

Treści nauczania: uczeń 
umie rozwiązywać zadania 
z arkuszy maturalnych z 
matematyki  z lat 
ubiegłych. Ćwiczy 
rozwiązywanie zadań 
zamkniętych i otwartych. 
Umie rozwiązywać arkusze 
mieszcząc się w 
określonym czasie. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  język niemiecki Kapitel 12-
Wiederholung.  

Treści nauczania: 
formułowania, 

e-mail, strona 
internetowa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



 
 
 

przyjmowanie lub 
odrzucanie propozycji, 
opisywanie miejsca 
spędzania wakacji 

podlegających ocenie; 
Ćwiczenia będą 

sprawdzane i odsyłane 
uczniom wraz z oceną i 

wyjaśnieniem 

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 
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  język polski Nowoczesna i 
ponowoczesna 
współczesność – 
wędrówka po 
motywach i tematach. 
 

Cele: - synteza wiadomości 
na temat literatury 
współczesnej: 
- charakteryzowanie 
najważniejszych tendencji i 
nurtów w poezji, prozie i 
dramacie; 
- ćwiczenie wypowiedzi 
monologowej przed 
egzaminem ustnym. 

drogą mailową 
(marta_jot12@wp.pl) 

lub telefoniczną 
697512149 

Uczniowie przesyłają do 
nauczyciela wypracowania 
zadane w zeszłym tygodniu 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  

3.  geografia Rozwiązywanie zadań 
maturalnych. 
 

Powtórzę oraz utrwalę 
wiadomości i umiejętności 
niezbędne na egzaminie 
maturalnych z geografii. 

Poprzez pocztę 
elektroniczną: 

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów 
monitorowane będą 
poprzez przesyłanie 

rozwiązanych, a zadanych 
przez nauczyciela prac, a 

także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie 
poprawności zadań 

przydzielonych uczniom na 
platformie 

learningApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: 

learningApps.org Rozwiązywanie zadań 
maturalnych. 
 

Powtórzę oraz utrwalę 
wiadomości i umiejętności 
niezbędne na egzaminie 
maturalnych z geografii. 

4.  język angielski 
 

Summary of the year. 
 

Treści nauczania: 
Mówienie o swojej 
przyszłości i wyrażanie 
swojej opinii. 
 

strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzesz
ow.pl, droga mailowa 

oraz telefoniczna 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z 
omówieniem i oceną. 

podręcznik oraz dodatkowe 
materiały na stronie 
internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl  
My plans for the future. 



5.  historia i 
społeczeństwo 

Od Napoleona do 
globalnej zagłady – 
lekcja powtórzeniowa 
 

•powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości z historii i 
społeczeństwa 

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 
informację o ocenie wraz z 

wyjaśnieniem 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 

 


