
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

06.04.2020 r. – 08.04.2020 r.  

Klasa IV B 

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.  język angielski R 
 

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  

język niemiecki R Sportarten. 
 

powtórzenie wiadomości z 
zakresu tematycznego 

„Sport” 
 

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 Tylko władza da się 
stworzyć z niczego… 
Tango jako parabola 
polityczna. 
 

------- 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. 

 
------- 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  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 

język angielski Social medias 
 

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.  
 

historia i 
społeczeństwo 

„Innego końca świata 
nie będzie” 

 
 
 

------ 

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.  Od Napoleona do 
globalnej zagłady – 
lekcja powtórzeniowa 

7.  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.  język angielski R 
 

Society. 
 

 
 

------- 

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  
On the street – reading. 

2.  język niemiecki R Sportleistungen. 
 

powtórzenie wiadomości z 
zakresu tematycznego 

„Sport” 
 

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 

Sportveranstaltungen. 



3.  matematyka Praca z II częścią 
arkuszy maturalnych. 

 
------- 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Praca z II częścią 
arkuszy maturalnych. 

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.  religia Wybieram życie- czyli o 
samobójstwie i 
eutanazji. 

------- 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.  matematyka Sprawdzian z arkuszy.  
------- 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  język polski Z pomieszanych form 
ulicy… Poetycki obraz 
codzienności w poezji   
M. Białoszewskiego. 

 
------- 

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 

Męczy się człowiek… 
Refleksja egzystencjalna 
M. Białoszewskiego. 

3.  język angielski R 
 

I’m passionate about… 
 

 
 

------- 

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  
New crime 
documentary – writing. 

4.  język niemiecki R Welche rolle spielt 
Sport in deinem Leben? 
 

powtórzenie wiadomości z 
zakresu tematycznego 

„Sport” 
 

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 

Was braucht ein 
Sportler? 



5.  fiyzka Praca z arkuszami 
maturalnymi. 

 
------- 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Praca z arkuszami 
maturalnymi. 

 


