
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

15.04.2020 r. – 26.04.2020 r.  

Klasa I C 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  język niemiecki Unser Shopping. zaimek dzierżawczy w mia-
nowniku i bierniku, cza-

sowniki nieregularne 

e-mail, strona interne-
towa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 

podlegających ocenie; Ćwi-
czenia będą sprawdzane i 
odsyłane uczniom wraz z 

oceną i wyjaśnieniem 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  historia  Kultura europejska 
epoki renesansu i baro-
ku. 
 

•charakterystyka epoki 
renesansu i baroku w Eu-
ropie i Polsce 
•sztuka i literatura w dobie 
renesansu 
•różnorodność kultury 
baroku 
•filozofia i wiedza w XV – 
XVII w. 

 
 

------ 

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 informa-
cję o ocenie wraz z wyja-

śnieniem 

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

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 

3.  podstawy  
przedsiębiorczo-

ści 

Europass CV  
 

Na lekcji uczeń dowie się:  
czym jest europass,  jakie 

dokumenty należą  do sys-
temu europass, gdzie nale-
ży szukać  wzoru dokumen-

tu  

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą infor-
mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  matematyka Powtórzenie wiadomo-
ści z funkcji . 
 

Treści nauczania : uczeń 
zna podstawowe wzory, 

definicje , twierdzenia do-

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



tyczące funkcji i stosuje je 
do rozwiązywania różnych 

zadań . 

5.  wf Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie moto-
ryczne  
  

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem domo-

wych urządzeń. 

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

linki do filmów na YouTube 

6.  język polski Wzorce i zasady – pod-
sumowanie wiadomo-
ści. 
 

Cele: - charakterystyka 
różnych systemów warto-
ści w literaturze renesansu 
i średniowiecza; 
- ocena wzorców osobo-
wych średniowiecza i rene-
sansu. 

 

drogą mailową (mar-
ta_jot12@wp.pl) lub 

telefoniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają wy-
konane zadania 

na grupie w aplikacji Messenger 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  BHP 

(MPS) 

Pojęcie wypadku przy 

pracy 

 

 zapoznanie uczniów z de-

finicją wypadku przy pracy 

oraz umiejętność zakwalifi-

kowania określonego zda-

rzenia jako wypadek przy 

pracy; 

e- mail ocenianie przesłanych dro-

gą elektroniczną prac pi-

semnych 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 pkm 

(KM + MPS) 

Stopy miedzi i alumi-

nium – podział, ozna-

czanie i zastosowanie. 

 

Charakterystyka metali 

nieżelaznych stosowanych 

na konstrukcje mechanicz-

ne, definicja i klasyfikacja 

mosiądzów i brązów, ro-

dzaje stopów aluminium, 

zastosowania stopów mie-

dzi i aluminium, struktura i 

e-mail, Messenger, sms zadania rachunkowe i refe-

raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 

https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 



właściwości stopów łoży-

skowych. 

2.  podstawy  
przedsiębiorczo-

ści 

Zatrudnienie. 
 

Na lekcji uczeń pozna: pod-
stawowe zasady prawa 

pracy, formy zatrudnienia 

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą infor-
mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  budowa i obsługa 
środków trans-

portu 
(KM) 

Naprawa układu kor-
bowego. 

 
------- 

adres  e-mail:  
adamzur@onet.pl 

napisać notatkę do zeszytu 
przedmiotowego  i wysłać 

na adres : adam-
zur@onet.pl - zdjęcie no-

tatki , lub skan z widocznym 
podpisem strony w celu 

oceny pracy. 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  język niemiecki  Wir gehen etwas essen. zaimek dzierżawczy w mia-
nowniku i bierniku, cza-

sowniki nieregularne 

e-mail, strona interne-
towa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 

podlegających ocenie; Ćwi-
czenia będą sprawdzane i 
odsyłane uczniom wraz z 

oceną i wyjaśnieniem 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  religia Siedem Sakramentów 
świętych  
 

Cel ogólny:  
Przypomnienie, utrwalenie 
i pogłębienie wiadomości 
na temat sakramentów 
świętych.  
 Cele szczegółowe:   
Uczeń : 
własnymi słowami określa 
czym jest łaska Boża 
własnymi słowami definiu-
je sakramenty święte, 
z pamięci wymienia sakra-
menty, 
poprawnie dzieli sakra-
menty na: wtajemniczenia 

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



chrześcijańskiego, uzdro-
wienia, w służbie komunii. 
określa poprawnie co to są 
sakramentalia; 

6.  wf Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie moto-
ryczne  
  

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem domo-

wych urządzeń. 

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

linki do filmów na YouTube 

7.  informatyka 

(MPS) 

Korespondencja seryjna 

- koperty.  

technika tworzenia w edy-

torze tekstów jednobrz-

miących dokumentów 

e-mail, Messenger, sms zadania i referaty wysyłane 

na e-mail 

podręczniki, materiały w wersji 

elektronicznej przygotowane 

przez nauczyciela udostępnione 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

lub dysku gogle, linki do filmów 

na YouTube 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  chemia Budowa, otrzymywanie  

oraz właściwości fizycz-

ne wybranych wodoro-

tlenków. 

 

Zapoznam się z: pojęciami 
– wodorotlenek i zasada; 

wzorem ogólnym wodoro-
tlenków; podstawowymi 
zasadami nazewnictwa 

wodorotlenków; właściwo-
ściami fizycznymi i che-

micznymi wodorotlenków. 
Nauczę się: zapisywać 

równania reakcji otrzymy-
wania wodorotlenków; 

określać wartościowości 
metalu na podstawie wzo-
ru wodorotlenku; korzystać 

z tabeli rozpuszczalności 

Poprzez pocztę elektro-
niczną: 

 iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów monito-
rowane będą poprzez prze-

syłanie rozwiązanych, a 
zadanych przez nauczyciela 
prac, a także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie po-

prawności zadań przydzie-
lonych uczniom na platfor-

mie learningApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: learnin-

gApps.org 



wodorotlenków i soli. 

2.  matematyka Powtórzenie wiadomo-
ści z funkcji . 
 

Treści nauczania : uczeń 
zna podstawowe wzory, 

definicje , twierdzenia do-
tyczące funkcji i stosuje je 
do rozwiązywania różnych 

zadań . 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  wf Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie moto-
ryczne  
  

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem domo-

wych urządzeń. 

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

linki do filmów na YouTube 

4.  geografia Litosfera. Procesy we-

wnętrzne – powtórze-

nie wiadomości.  

powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości 

 
 

 

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 informa-
cję o ocenie wraz z wyja-

śnieniem 

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

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 

5.  edb Skażenia promienio-

twórcze i zatrucia środ-

kami przemysłowymi.  

 

Treści: 

Źródła zagrożeń biologicz-

no‑chemicznych. 

Indywidualne środki 

ochrony przed skażeniami i 

zakażeniami. 

Zastępcze środki ochrony 

przed skażeniami. 

Zbiorowe środki ochrony. 

Sposoby zabezpieczenia 

żywności i wody. 

Zabiegi specjalne i sanitar-

ne. 

e-mail oraz Messenger Uczniowie będą odsyłać 

zadania drogą mailową. 

Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z omówie-

niem i oceną 

Materiały do realizacji znajdują 

się przede wszystkim w podręcz-

niku realizowanym w normalnym 

trybie nauki. Poza tym nauczyciel 

będzie udostępniał dodatkowe 

wspomagające materiały na 

stronie internetowej  szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

6.  informatyka 

(KM) 

Korespondencja seryjna 

- koperty.  

technika tworzenia w edy-

torze tekstów jednobrz-

e-mail, Messenger, sms zadania i referaty wysyłane 

na e-mail 

podręczniki, materiały w wersji 

elektronicznej przygotowane 

przez nauczyciela udostępnione 



miących dokumentów na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

lub dysku gogle, linki do filmów 

na YouTube 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  pkm 

(KM + MPS) 

Cynk, magnez, nikiel, 

wolfram, tytan i ich 

stopy – podział, ozna-

czanie i zastosowanie. 

 

Właściwości metali nieże-

laznych, rodzaje i oznacza-

nie stopów metali nieżela-

znych, zastosowania w 

technice samochodowej 

stopów cynku, magnezu, 

niklu, wolframu i tytanu. 

e-mail, Messenger, sms zadania rachunkowe i refe-

raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 

https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

2.  budowa i obsługa 
środków  

transportu 
(KM) 

Zasady montażu układu 
korbowego. 

 
------- 

adres  e-mail:  
adamzur@onet.pl 

napisać notatkę do zeszytu 
przedmiotowego  i wysłać 

na adres : adam-
zur@onet.pl - zdjęcie no-

tatki , lub skan z widocznym 
podpisem strony w celu 

oceny pracy. 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

budowa pojaz-
dów samochod. 

(MPS) 

Metody weryfikacji 
części. 
 

Cel lekcji: poznam metody 
weryfikacji części 

Messenger , poczta 

elektroniczna oraz kon-

takt 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 

3.  diagnozowanie 
środków trans-

portu  
(KM) 

Diagnostyka układu 
zasilania Common Rail. 

------- ------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  obsługa i napra-

wa poj.sam. 

BHP przy połączeniach 

nierozłącznych, klejenie 

Uczeń zna zasady BHP przy 

połączeniach nierozłącz-

------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie spraw-

Strona internetowa szko-ły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



(MPS) materiałów. 

 

nych. Potrafi zastosować 

metodę klejenia. 

dzana na zajęciach w for-

mie stacjonarnej 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  język polski O tym, jak się rodzi mi-
łość. 
 

Cele: 
- scharakteryzowanie miło-
ści jako tematu różnych 
tekstów kultury: 
- zapoznanie z literackimi 
przykładami miłości ro-
mantycznej: 
- wyjaśnianie znaczenia 
sentencji dotyczących mi-
łości; 
- ćwiczenie umiejętności 
korzystania ze słownika 
języka polskiego. 

 

drogą mailową (mar-
ta_jot12@wp.pl) lub 

telefoniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają wy-
konane zadania 

na grupie w aplikacji Messenger 

2.  religia Zasady chrześcijańskie-
go życia.  
 

Cel ogólny:  
Przypomnienie, utrwalenie 
i pogłębienie wiadomości 
na temat zasad chrześci-
jańskiego życia.  
Cele szczegółowe:   
Uczeń :  
z pamięci wymienia naj-
ważniejsze chrześcijańskie 
zasady moralne, 
potrafi z pamięci powie-
dzieć przykazania kościelne 
wymienia uczynki miłosier-
dzia, 
na podstawie własnej wie-
dzy podaje przykłady 

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



postepowania zgodnego z 
chrześcijańskimi zasadami 
moralnymi; 

3.  geografia Wietrzenie. Procesy 
krasowe. 
 

•procesy zewnętrzne, mo-
delujące powierzchnię 
Ziemi (erozja, transport, 
akumulacja) 
•rodzaje wietrzenia (fi-
zyczne, chemiczne, biolo-
giczne) 
•procesy krasowe i formy 
rzeźby krasowej 

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 informa-
cję o ocenie wraz z wyja-

śnieniem 

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

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 

4.  diagnostyka po-
jazdów samo-

chod. 

Diagnostyka układów 
zasilania Common Rail 
 

Zapoznanie się z podsta-
wowymi metodami dia-

gnostyki układów CR. 

------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  eksploatacja i 
naprawa środ-
ków transportu  

Wymiana spawanych 
elementów blacharki 
samochodowej. 
 

Uczeń zna podstawowe 

czynności przy wymianie 

elementów spawanych 

blacharki samochodowej. 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  język niemiecki Was nimmst du gern im 
Café? 

zaimek dzierżawczy w mia-
nowniku i bierniku, cza-

sowniki nieregularne 

e-mail, strona interne-
towa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 

podlegających ocenie; Ćwi-
czenia będą sprawdzane i 
odsyłane uczniom wraz z 

oceną i wyjaśnieniem 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  historia  Oświecenie i przemiany 
cywilizacyjne i politycz-
ne XVIII w. 

•rewolucja agrarna 
•kształtowanie się przemy-
słu 
•przemiany społeczne w 
XVIII w. 

e-mail, Messenger Zadania wykonane przez 
uczniów odsyłane będą na 
e-mail nauczyciela (lub za 
pomocą Messenger) i tą 
samą drogą uczniowie i 

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

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 



•idee epoki Oświecenia 
•nowe koncepcje społecz-
no – polityczne 
•wielka rewolucja francu-
ska 
•wojna o niepodległość 
USA 

rodzice otrzymają informa-
cję o ocenie wraz z wyja-

śnieniem 

3.  podstawy  
przedsiębiorczo-

ści 

Rodzaje umów o pracę. 
 

Na lekcji uczeń pozna : 
rodzaje umów o pracę i 
umów cywilnoprawnych, 
różnice między najpopu-
larniejszymi formami za-
trudnienia. 

 

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą infor-
mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  matematyka Wykres funkcji liniowej.  
 

Treści nauczania : umie 
sprawdzić czy dany punkt 
należy do wykresu funkcji 
liniowej opisanej danym 
wzorem, rysuje wykres 

funkcji liniowej , korzysta-
jąc z jej wzoru, wskazuje 
funkcje liniowe , których 
wykresy są równoległymi 

lub prostopadłymi do danej 
prostej. 

 
 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  wf Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie moto-
ryczne  
  

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem domo-

wych urządzeń. 

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

linki do filmów na YouTube 

6.  język polski Dzieje Romea i Julii. 
 

Cele: - scharakteryzowanie 
sylwetki twórczej W. Szek-
spira; 
- zapoznanie z cechami 

drogą mailową (mar-
ta_jot12@wp.pl) lub 

telefoniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają wy-
konane zadania 

na grupie w aplikacji Messenger 



gatunkowymi tragedii 
szekspirowskiej; 
- charakteryzowanie boha-
terów tragedii. 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  BHP 

(MPS) 

Przyczyny wypadków 

przy pracy 

 

zapoznanie uczniów z po-

działem przyczyn wypad-

ków przy pracy, określenie 

procentowe , które przy-

czyny powodują najwięcej 

wypadków  przy pracy; 

e- mail ocenianie przesłanych dro-

gą elektroniczną prac pi-

semnych 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

pkm 

(KM + MPS) 

Tworzywa sztuczne: 

rodzaje, właściwości i 

zastosowanie. 

 

Definicja tworzywa sztucz-

nego, rodzaje tworzyw 

sztucznych, właściwości 

tworzyw sztucznych, two-

rzywa termoplastyczne i 

termoutwardzalne, pojęcia 

polimeryzacji i polikonden-

sacji, sposoby wytwarzania 

tworzyw sztucznych, zasto-

sowanie. 

e-mail, Messenger, sms zadania rachunkowe i refe-

raty 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 

2.  podstawy  
przedsiębiorczo-

ści 

Systemy płacy. 
 

Na lekcji uczeń dowie się : 
czym jest płaca , jakie są 

systemy płac , jak obliczyć 
płacę netto i całkowite 

koszty płacy. 

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą infor-
mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  budowa i obsługa 
środków trans-

Ogólne wiadomości o 
układach rozrządu – 

 
------- 

adres  e-mail:  
adamzur@onet.pl 

napisać notatkę do zeszytu 
przedmiotowego  i wysłać 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



portu 
(KM) 

budowa i rodzaje. na adres : adam-
zur@onet.pl - zdjęcie no-

tatki , lub skan z widocznym 
podpisem strony w celu 

oceny pracy. 

4.  język niemiecki  Lust auf Kino? zaimek dzierżawczy w mia-
nowniku i bierniku, cza-

sowniki nieregularne 

e-mail, strona interne-
towa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 

podlegających ocenie; Ćwi-
czenia będą sprawdzane i 
odsyłane uczniom wraz z 

oceną i wyjaśnieniem 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  religia Ludzki grzech i Boże 
miłosierdzie . 
 

Cel ogólny:  
Przypomnienie, utrwalenie 
i pogłębienie wiadomości 
na temat ludzkiego grzechu 
i Bożego miłosierdzia. 
Cele szczegółowe:   
Uczeń :  
samodzielnie podaje różni-
cę miedzy grzechem cięż-
kim i lekkim, 
definiuje czym jest grzech 
przeciwko Duchowi świę-
temu, 
odpowiada w jaki sposób 
człowiek może uzyskać 
przebaczenie grzechów, 
wie czym jest żal doskonały 
i jak go wzbudzić, 
zna i potrafi modlić się 
Koronką do Miłosierdzia 
Bożego; 

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

6.  wf Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie moto-
ryczne  
  

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem domo-

wych urządzeń. 

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

linki do filmów na YouTube 



7.  informatyka 

(MPS) 

Korespondencja seryjna 

- koperty.  

technika tworzenia w edy-

torze tekstów jednobrz-

miących dokumentów 

e-mail, Messenger, sms zadania i referaty wysyłane 

na e-mail 

podręczniki, materiały w wersji 

elektronicznej przygotowane 

przez nauczyciela udostępnione 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

lub dysku gogle, linki do filmów 

na YouTube 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  chemia Budowa i podział kwa-

sów. Otrzymywanie, 

właściwości i zastoso-

wanie wybranych kwa-

sów beztlenowych. 

 

Zapoznam się z: pojęciem 
kwas; wzorem ogólnym 

kwasów; zasadami nazew-
nictwa kwasów; właściwo-

ściami fizycznymi i che-
micznymi oraz zastosowa-

niem kwasów beztleno-
wych. Nauczę się: określić 
wartościowość reszty kwa-
sowej na podstawie wzoru 

kwasu; zapisywać wzory 
kwasów na podstawie ich 
nazwy oraz tworzyć nazwę 
kwasu na podstawie jego 

wzoru; pisać równania 
reakcji otrzymywania kwa-

sów. 

Poprzez pocztę elektro-
niczną: 

 iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów monito-
rowane będą poprzez prze-

syłanie rozwiązanych, a 
zadanych przez nauczyciela 
prac, a także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie po-

prawności zadań przydzie-
lonych uczniom na platfor-

mie learningApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: learnin-

gApps.org 

2.  matematyka Punkty przecięcia pro-
stej z osiami OX i OY.  
 

Treści nauczania : uczeń 
odczytuje z wykresu współ-
rzędne punktów przecięcia 

prostej z osiami układu 
współrzędnych , wyznacza 

współrzędne punktów 
przecięcia prostej danej 

równaniem kierunkowym z 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



osiami układu współrzęd-
nych. 

3.  wf Gimnastyka 
•Rogrzewka 
•Ćwiczenia rozciągające  
•Przygotowanie moto-
ryczne  
  

Ćwiczenia na siłowni, w 
domu z użyciem domo-

wych urządzeń. 

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

linki do filmów na YouTube 

4.  geografia Rzeźbotwórcza działal-

ność rzek – cz. 1 

 

•cechy rzeźbotwórczej 

działalności rzek (erozja, 

transport i akumulacja w 

górnym, środkowym i dol-

nym biegu rzeki 

•powstawanie meandrów 

•typy ujść rzecznych 

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 informa-
cję o ocenie wraz z wyja-

śnieniem 

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

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 

5.  edb Zagrożenia spowodo-

wane działalnością 

człowieka.  

 

Treści:   

Zagrożenia naturalne. 

Katastrofy i awarie tech-

niczne. 

Zagrożenia w najbliższym 

otoczeniu. 

e-mail oraz Messenger Uczniowie będą odsyłać 

zadania drogą mailową. 

Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z omówie-

niem i oceną 

Materiały do realizacji znajdują 

się przede wszystkim w podręcz-

niku realizowanym w normalnym 

trybie nauki. Poza tym nauczyciel 

będzie udostępniał dodatkowe 

wspomagające materiały na 

stronie internetowej  szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

6.  informatyka 

(KM) 

Korespondencja seryjna 

- koperty.  

technika tworzenia w edy-

torze tekstów jednobrz-

miących dokumentów 

e-mail, Messenger, sms zadania i referaty wysyłane 

na e-mail 

podręczniki, materiały w wersji 

elektronicznej przygotowane 

przez nauczyciela udostępnione 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

lub dysku gogle, linki do filmów 

na YouTube 

 


