
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

06.04.2020 r. – 08.04.2020 r.  

Klasa IV A TOT +TS 

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.  wf Trening domowy w celu 
utrzymania sprawności 
fizycznej. 

 
------ 

 
------ 

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

2.  religia Misterium Paschalne a 
życie rodzinne 
 

 
------- 

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

fotografie wykonanych prac 

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

3.  język niemiecki Wie ist heute das 
Wetter? 
 

zjawiska pogodowe, opis 
pogody, czynności 

wykonywane w czasie 
wolnym 

 

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 Writing about a 
disaster. 
 

 
 

------ 

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.  Society. 

6.  geografia Powtórzenie 
wiadomości z rozdziału 
„Zróżnicowanie 
regionalne Polski”. 

Powtórzę i utrwalę 
wiadomości dotyczące 

zróżnicowania 
regionalnego Polski. 

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 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: 

learningApps.org 7.  Polska w organizacjach 
międzynarodowych. 

Nauczę się: omówić 
działalność Polski w 
organizacjach, które 

zapobiegają zagrożeniom 
społeczno-ekonomicznym 
orz konfliktom zbrojnym 
lub je niwelują; wskazać 



korzyści wynikające z 
funkcjonowania 

euroregionów w Polsce; 
ocenić społeczne i 

gospodarcze konsekwencje 
przystąpienia Polski do UE. 

platformie 
learningApps.org 

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.  matematyka Praca z II częścią 
arkusza maturalnego. 

 
------- 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  Praca z II częścią 
arkusza maturalnego. 

3.  język polski Prywatność i 
współczesność w 
wierszach Tadeusza 
Różewicza. 

 
------- 

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.  Prywatność i 
współczesność w 
wierszach Tadeusza 
Różewicza. 

5.  geografia Inwestycje zagraniczne 
w Polsce. 
 

Zapoznam się z pojęciem: 
bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne. Nauczę się: 

wskazać przykłady i 
znaczenie inwestycji 

zagranicznych w Polsce dla 
rozwoju społeczno – 
gospodarczego kraju; 

wskazać polskie 
bezpośrednie inwestycje 

zagraniczne; omówić 
nierównomierny napływ 
inwestycji zagranicznych 

do poszczególnych 
regionów kraju; ocenić 

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 



atrakcyjność inwestycyjną 
Polski. 

6.  historia i 
społeczeństwo 

Ludzie na wojnie są 
niczym, jeden człowiek 
jest wszystkim...” 
Strategia Napoleona I 

 
------ 

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) 

7.  wf Trening domowy w celu 
utrzymania sprawności 
fizycznej. 

 
------ 

 
------ 

grupa na facebook’u na stronie 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.  język angielski On the street – reading. 
 

 
 

------ 

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  
I’m passionate about… 

2.  wf Trening domowy w celu 
utrzymania sprawności 
fizycznej. 

 
------ 

 
------ 

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

3.  religia Zmartwychwstanie  
------- 

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

fotografie wykonanych prac 

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

4.  język niemiecki Wetterbericht. 
 

zjawiska pogodowe, opis 
pogody, czynności 

wykonywane w czasie 
wolnym 

 

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 

 


