
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

15.04.2020 r. – 24.04.2020 r.  

Klasa IV B 

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.  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.  język polski Ogłuszeni i ogłupiali 
doszczętnie… Poezja o 
rzeczywistości 
komunizmu. 
 
 
 

Zapoznam się z: 
- sylwetka twórczą S. 
Barańczaka, 
- pojęciami: nowomowa, 
aliteracja, 
- najważniejszymi 
założeniami 
programowymi Nowej Fali, 
- wykorzystaniem 
kontekstu politycznego do 
interpretacji utworu, 
- analizą i interpretacją 
wiersza Barańczaka Co tu 
jest grane, 
- rzeczywistością społeczną 
PRL-u ukazaną w wierszu. 

e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, 
wypracowań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  W tak osobliwej chwili… 
Refleksja o człowieku 
współczesnym. 

Poznam: 
- pojęcia: paradoks, 
relatywizm, epifania, 



 
 

- poetycką wizję katastrofy 
współczesnego świata w 
wierszu Cz. Miłosza 
Oeconomia Divina, 
- sposoby przedstawienia 
Boga i stosunku człowieka 
do Boga w utworze 
Oeconomia Divina, 
- omówienie koncepcją 
historiozoficzną 
przedstawioną w utworze. 

4.  język angielski R 
 

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  5.  Grammar exercises. Treści: Utrwalanie 
znajomości środków 
językowych. 

6.  język niemiecki R Arkusz maturalny-
ćwiczenia.  
 

Treści nauczania: 
powtarzanie u utrwalanie 
struktur gramatycznych 
oraz materiału 
leksykalnego 

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 

7.  Arkusz maturalny-
ćwiczenia. 
 

8.  fizyka Praca z arkuszami 
maturalnymi.  
 

Treści nauczania: uczeń 
umie rozwiązywać zadania 
z arkuszy maturalnych z 
fizyki z lat ubiegłych . 
Ćwiczy rozwiązywanie 
zadań . 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

9.  Praca z arkuszami 
maturalnymi.  
 

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.  język angielski R 
 

Reading practice. 
 

Treści nauczania: Czytanie 
ze zrozumieniem. 

strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzesz

Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

podręcznik oraz dodatkowe 
materiały na stronie 
internetowej szkoły 



ow.pl, droga mailowa 
oraz telefoniczna 

zwrotną wraz z 
omówieniem i oceną. 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

2.  język niemiecki R Arkusz maturalny-
ćwiczenia.  
 

Treści nauczania: 
powtarzanie u utrwalanie 
struktur gramatycznych 
oraz materiału 
leksykalnego 

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 

3.  religia Pogrzeb chrześcijański 
w rodzinie 
 

Cel ogólny:  
ukazanie wartości 
pogrzebu chrześcijańskiego 
przezywanego w rodzinie 
Cele szczegółowe:   
Uczeń 
rozumie potrzebę 
poproszenia kapłana do 
chorego (umierającego) 
wie komu udziela się 
pogrzebu chrześcijańskiego 
zna przypadki kiedy nie 
może być udzielony 
pogrzeb chrześcijański  
potrafi odnaleźć się w 
trudnej sytuacji pogrzebu 
najbliższych 
jako wierzący żyje nadzieją 
życia wiecznego i 
zmartwychwstania . 

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

4.  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 

język angielski Social media 
 

Poznam słownictwo 
związane z mediami 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają 
rozwiązania zadań na 

blog 
angielskinienadowa.blogspot.co



społecznościowymi, 
poćwiczę czytanie ze 
zrozumieniem, napiszę  
wypracowanie o moich 
ulubionych mediach 
społecznościowych 

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 

m , mail, narzędzia Microsoft w 
chmurze, aplikacja QUIZLET oraz 

SKYPE’a 

5.  fizyka Praca z arkuszami 
maturalnymi.  
 

Treści nauczania: uczeń 
umie rozwiązywać zadania 
z arkuszy maturalnych z 
fizyki z lat ubiegłych . 
Ćwiczy rozwiązywanie 
zadań . 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

6.  Praca z arkuszami 
maturalnymi.  
 

7.  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) 

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.  historia i 
społeczeństwo 

Ślady historii w mojej 

okolicy 

 

•zachęcenie uczniów do 

odnajdywania (wizualnego) 

pomników historii  

•zapoznanie z relacjami 
świadków lokalnych 
wydarzeń z przeszłości 

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) 

2.  Świat starożytny – 

powtórzenie 

wiadomości 

•powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości z zakresu 
historii starożytnej 



3.  fizyka Praca z arkuszami 
maturalnymi.  
 

Treści nauczania: uczeń 
umie rozwiązywać zadania 
z arkuszy maturalnych z 
fizyki z lat ubiegłych . 
Ćwiczy rozwiązywanie 
zadań . 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  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 

język angielski Passwords 
  
 

Poćwiczę czytanie ze 
zrozumieniem, poznam 
słownictwo związane z 
bezpiecznym korzystaniem 
z Internetu 

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 

5.  wf Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie 
motoryczne   

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem 
domowych urządzeń. 

 

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

linki do filmów na YouTube 

20.04.2020 r. 
L.p. wf Gimnastyka 

•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie 
motoryczne   

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem 
domowych urządzeń. 

 

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

linki do filmów na YouTube 

1.  język angielski R 
 

Vocabulary practice. 
 

Treści nauczania: 
Utrwalenie wiadomości  z 
działu Państwo i 

strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzesz

Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

podręcznik oraz dodatkowe 
materiały na stronie 
internetowej szkoły 



społeczeństwo. 
 

ow.pl, droga mailowa 
oraz telefoniczna 

zwrotną wraz z 
omówieniem i oceną. 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

język niemiecki R Ćwiczenia maturalne z 
zakresu tematycznego 
„Kultura”.  

Treści nauczania: 
powtarzanie u utrwalanie 
struktur gramatycznych 
oraz materiału 
leksykalnego 

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 

2.  język polski Zdarzyło się wcześniej. 
Później. Bliżej… 
Dwugłos o przypadku i 
przeznaczeniu. 
 
 

Zapoznam się z: 
- sylwetka twórczą W. 
Szymborskiej i J. Hartwig, 
- utworami: Wszelki 
wypadek i Jasne niejasne, 
- refleksją o ludzkim losie 
wpisaną w poezję W. 
Szymborskiej i J. Hartwig, 
- paradoksami zawartymi w 
wierszu Szymborskiej oraz 
nawiązaniami biblijnymi w 
utworze Hartwig, 
- porównaniem refleksji 
poetek na temat sił 
rządzących ludzkim losem. 

e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, 
wypracowań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  fizyka Praca z arkuszami 
maturalnymi.  
 

Treści nauczania: uczeń 
umie rozwiązywać zadania 
z arkuszy maturalnych z 
fizyki z lat ubiegłych . 
Ćwiczy rozwiązywanie 
zadań . 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  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 

język angielski Nature around us. Poznam słownictwo videokonferencje, email uczniowie wysyłają blog 



 opisujące świat przyrody  

 

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 

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

chmurze, aplikacja QUIZLET oraz 
SKYPE’a 

5.  
 

historia i 
społeczeństwo 

Średniowieczna 
Europa – powtórzenie 
wiadomości 

 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) 
6.  Czasy nowożytne – 

powtórzenie 
wiadmości 

•powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości z 
historii i społeczeństwa 

7.  wf Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie 
motoryczne   

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem 
domowych 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 
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  język angielski R 
 

Review 1-14. 
 

Treści nauczania: 
Powtórzenie wiadomości 
ze rozdziałów 
tematycznych, które 
obejmuje egzamin 
maturalny. 

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  
Review 1-14. 
 

2.  język niemiecki R Ćwiczenia maturalne z 
zakresu tematycznego 
„Nauka i technika”  

Treści nauczania: 
powtarzanie u utrwalanie 
struktur gramatycznych 
oraz materiału 

e-mail, strona 
internetowa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 
podlegających ocenie; 

Ćwiczenia będą 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Ćwiczenia maturalne z 



zakresu tematycznego 
„Państwo i 
społeczeństwo” 

leksykalnego sprawdzane i odsyłane 
uczniom wraz z oceną i 

wyjaśnieniem 

3.  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 

Praca z arkuszami 
maturalnymi . 

4.  wf Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie 
motoryczne   

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem 
domowych urządzeń. 

 

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

linki do filmów na YouTube 

5.  religia Dokumenty potrzebne 
do zawarcia 
małżeństwa 
Katolickiego i 
Konkordatowego 
 

Cel ogólny:  
zaznajomienie z 
wymaganiami formalnymi 
odnoście ważnego 
zawarcia sakramentu 
małżeństwa. 
Cele szczegółowe:   
Uczeń zna terminy 
potrzebne do dostarczenia  
dokumentów urzędowych 
Wie jaki rodzaj 
dokumentów dostarczyć w 
celu spisania protokołu 
przedmałżeńskiego 
Zna procedurę 
przeprowadzenia 
przygotowania 
bezpośredniego  do 
sakramentu małżeństwa 
 

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 
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.  język polski On patrzy… Poezja jako 
komentarz do 
współczesności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapoznam się z: 
- wierszami W. 
Szymborskiej Terrorysta, 
on patrzy…, Głos w sprawie 
pornografii, 
- refleksją o współczesnym 
człowieku wyrażoną w 
poezji Szymborskiej, 
- różnymi kreacjami 
podmiotu lirycznego w 
poezji Szymborskiej, 
- sytuacjami, w jakich 
został przedstawiony 
człowiek w omawianych 
utworach, 
- charakterystyką 
rzeczywistości opisanej w 
wierszach Szymborskiej,  
- odczytaniem wierszy 
Szymborskiej w ramach 
kontekstów 
interpretacyjnych. 

e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, 
wypracowań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Tylko co nieważne jak Zapoznam się z: 



krowa się 
wlecze…Poezja religijna 
ks. J. Twardowskiego. 
 
 

- sylwetką twórczą ks. J. 
Twardowskiego, 
- charakterystyką języka 
współczesnej poezji 
religijnej, 
- interpretacją poezji ks. 
Twardowskiego jako 
wyrazu współczesnego 
franciszkanizmu, 
- światem ukazanym w 
poezji ks. Twardowskiego, 
- postawą podmiotu 
lirycznego omawianych 
wierszy wobec Boga, ludzi i 
natury, 
- najważniejszymi środkami 
stylistycznymi oraz ich 
funkcją. 

3.  język angielski R 
 

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. 
 

4.  język niemiecki R Arkusz maturalny-
ćwiczenia.  

Treści nauczania: 
powtarzanie u utrwalanie 
struktur gramatycznych 
oraz materiału 
leksykalnego 

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 

Matura ustna-
ćwiczenia. 

5.  fizyka Praca z arkuszami 
maturalnymi.  
 

Treści nauczania: uczeń 
umie rozwiązywać zadania 
z arkuszy maturalnych z 
fizyki z lat ubiegłych . 
Ćwiczy rozwiązywanie 
zadań . 
 
 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Praca z arkuszami 
maturalnymi. 



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.  język angielski R 
 

My plans for the future. 
 

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  

język niemiecki R Matura ustna-
ćwiczenia.  

Treści nauczania: 
powtarzanie u utrwalanie 
struktur gramatycznych 
oraz materiału 
leksykalnego 

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 

2.  religia Przygotowanie do 
sakramentu 
małżeństwa  
 

Cel ogólny: Przypomnienie 
i utrwalenie wiadomości nt 
przygotowania do 
sakramentu małżeństwa. 
Cele szczegółowe: Uczeń 
zna znaczenie sakramentu 
małżeństwa  
potrafi wyjaśnić etapy 
przygotowania do 
sakramentu małżeństwa: 
dalsze, bliższe, 
bezpośrednie 
wie kto może zawrzeć 
ważny sakrament 
małżeństwa w Kościele 
Katolickim (wytyczne 2020) 

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

3.  język niemiecki Kapitel 12-
Wiederholung.  
 
 

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

e-mail, strona 
internetowa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 
podlegających ocenie; 

Ćwiczenia będą 
sprawdzane i odsyłane 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



spędzania wakacji uczniom wraz z oceną i 
wyjaśnieniem 

język angielski Be humane! 

 

Poznam łownictwo 
opisujące życie zwierząt  
(np. breed, hibernate, 
migrate), poćwiczę 
czytanie ze zrozumieniem, 
w tym określanie głównej 
myśli tekstu 

 

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 

4.  fizyka Praca z arkuszami 
maturalnymi.  
 

Treści nauczania: uczeń 
umie rozwiązywać zadania 
z arkuszy maturalnych z 
fizyki z lat ubiegłych . 
Ćwiczy rozwiązywanie 
zadań . 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Praca z arkuszami 
maturalnymi. 

5.  historia i 
społeczeństwo 

Wiek XIX – powtórzenie 
wiadomości 
 

•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) 

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.  historia i 
społeczeństwo 

Wiek XX – powtórzenie 

wiadomości 

 

•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 

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

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 



Czasy współczesne – 

powtórzenie 

wiadomości 

•powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości z historii i 
społeczeństwa 

samą drogą uczniowie i 
rodzice otrzymają 

informację o ocenie wraz z 
wyjaśnieniem 

(historia37@op.pl) 

2.  fizyka Praca z arkuszami 
maturalnymi.  
 

Treści nauczania: uczeń 
umie rozwiązywać zadania 
z arkuszy maturalnych z 
fizyki z lat ubiegłych . 
Ćwiczy rozwiązywanie 
zadań . 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  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 

język angielski The importance of 
being eco 

 

Poćwiczę udzielanie 
informacji, wyrażanie i 
uzasadnianie opinii na 
temat zagrożonych 
gatunków oraz sposobów 
przeciwdziałania 
globalnemu ociepleniu. 

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 

4.  wf Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie 
motoryczne   

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem 
domowych urządzeń. 

 

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

linki do filmów na YouTube 

 


