
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

27.04.2020 r. – 30.04.2020 r.  

Klasa I D 

27.04.2020 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) 

Materiały ceramiczne i 

szkło – rodzaje, właści-

wości i zastosowanie. 

 

Pojęcie ceramiki, sposób 

produkcji ceramiki, właści-

wości i zastosowanie ce-

ramiki, definicja szkła, ro-

dzaje, właściwości i zasto-

sowanie szkła. 

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.  budowa i obsługa 
środków  

transportu 
(KM) 

Elementy układu roz-
rządu – budowa i rodza-
je 
 

Cel lekcji: Uczniowie potra-
fią wymienić elementy 
układu rozrządu, nazwać 
poszczególne elementy, 
znać różnice pomiędzy 
różnymi typami układów 
rozrządu. 

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 naprawy i re-
generacji części. 
 

Cel lekcji: poznam metody 
naprawy i regeneracji czę-
ści 

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.  eksploatacja i 
naprawa środ-
ków transportu  

Wymiana wkręcanych 
elementów blacharki 
samochodowej. 
 

Treści nauczania: Uczeń 

pozna podstawowe czyn-

ności przy wymianie ele-

mentów wkręcanych bla-

charki samochodowej.      

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  obsługa i napra- Zgrzewanie materiałów.  Treści nauczania: Uczeń ------- wiedza uczniów będzie Strona internetowa szko-ły 



wa poj.sam. 

(MPS) 

 pozna metody zgrzewania, 

potrafi zgrzewać zgrzewar-

ką 

systematycznie spraw-

dzana na zajęciach w for-

mie stacjonarnej 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

28.04.2020 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.  religia Praca ludzka — obowią-
zek czy przywilej? 
 

Ukazanie wartości pracy 
ludzkiej i jej nadprzyrodzo-
nego sensu 
Uczeń:  
wie, że praca może być 
źródłem radości i satysfak-
cji 
zna podstawowe teksty 
biblijne na temat pracy  
rozumie, że praca jest ob-
owiązkiem człowieka 
kształtuje w sobie postawę 
pracowitości, szanuje pracę 
innych 

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

2.  chemia Dawka lecznicza i dawka 
toksyczna. 
 

Zapoznam się z: definicją 
oraz rodzajami dawek, 
klasami toksyczności. Nau-
czę się: wyjaśnić, na czym 
mogą polegać i od czego 
zależeć lecznicze i toksycz-
ne właściwości substancji 
chemicznych (dawka, roz-
puszczalność w wodzie, 
rozdrobnienie, sposób 
przenikania do organizmu); 
obliczyć dobową dawkę 
leku dla człowieka o okre-
ślonej masie; opisać wpływ 
sposobu podania leku na 
szybkość jego działania. 

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 



3.  wf Piłka siatkowa w domu. 
 

Doskonalenie odbić piłki w 
postawie leżąc na plecach, 
siedząc i klęcząc. 

 
------ 

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

4.  diagnostyka po-
jazdów samo-

chod. 

Diagnostyka pompy 
paliwa w silniku ZI. 

BRAK INFORMACJI ------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  diagnozowanie 
środków trans-

portu  
(KM) 

Diagnostyka układu 
zasilania CR 
 

TREŚCI NAUCZANIA: Uczeń 
pozna zasadę obsługi urzą-
dzenia do badania wtry-
skiwaczy, na podstawie 
pomiaru ocenia stan wtry-
skiwaczy. 

------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

29.04.2020 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 Wie sieht dein Zimmer 
aus? 
 

Treści nauczania: ucznio-
wie potrafią opisać swój 
pokój, znają nazwy czynno-
ści wykonywanych w go-
spodarstwie domowym 

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.  wf Piłka siatkowa w domu. 
 

Doskonalenie odbić piłki w 
postawie leżąc na plecach, 
siedząc i klęcząc. 

 
------ 

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

3.  historia  Geneza i wybuch II woj-
ny światowej. Wojna 
obronna Polski – cz. 2 
 

•wojna obronna Polski w 
1939 r. 
•plan ataku III Rzeszy i plan 
obrony Polski w 1939 r. 
•najważniejsze bitwy i 
dowódcy września 1939 r. 
•zapoznanie z faktografią 
•praca z mapą 
•praca z różnymi źródłami 
wiedzy (podręcznik, Inter-
net) 

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) 



•kształtowanie myślenia 
przyczynowo - skutkowego 

4.  język polski Polszczyzna bez tajem-
nic: skrzydlate słowa 
oraz najczęstsze błędy 
językowe. 
 

Zapoznam się z: 
- pojęciem: skrzydlate sło-
wa, 
- typologią najczęstszych 
błędów językowych. 

e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  informatyka 

(MPS) 

Podstawy programo-

wania , środowisko C++ 

•Wprowadzenie do języka 

programowania C++ 

•Język C++ - pierwszy pro-

gram 

 

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 

30.04.2020 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) 

Postępowanie powy-

padkowe 

 

Treści nauczania: etapy 

postępowania bezpośred-

nio po wypadku przy pracy,   

działania powypadkowe 

jakie powinien podjąć po-

szkodowany lub jego ro-

dzina w terminie później-

szym po wypadku, powy-

padkowe postępowanie 

administracyjne. 

e- mail ocenianie przesłanych dro-

gą elektroniczną prac pi-

semnych 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

pkm 

(KM + MPS) 

Rodzaje odlewania. 

 

Pojęcie odlewnictwa, etapy 

wytwarzania odlewów, 

model i materiały do jego 

wykonania, sposób odle-

wania w formach piasko-

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 



wych, metody odlewania 

kokilowego i w formach 

skorupowych, sposoby 

odlewania pod ciśnieniem i 

do form wirujących, zasady 

odlewania metodą wypa-

lanych i wytapianych mo-

deli. 

lub dysku gogle, linki do filmów 

na YouTu-be 

2.  matematyka Sinus i cosinus kąta 
ostrego- zadania. 
 

Treści nauczania : uczeń 
stosuje twierdzenie Pitago-
rasa , korzysta z własności 
trójkątów podobnych , 
wykorzystuje definicje si-
nusa i cosinusa do rozwią-
zywania zadań podobnych 
do zadań z ostatniej lekcji, 
wykorzystuje definicje i 
wyznacza wartości funkcji 
sinus, cosinus , tangens i 
cotangens w zadaniach 
tekstowych . 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  budowa i obsługa 
środków  

transportu 
(KM) 

Elementy układu roz-
rządu – budowa i rodza-
je 
 

Cel lekcji: Uczniowie potra-
fią wymienić elementy 
układu rozrządu, nazwać 
poszczególne elementy, 
znać różnice pomiędzy 
różnymi typami układów 
rozrządu. 

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.  wf Piłka siatkowa w domu. 
 

Doskonalenie odbić piłki w 
postawie leżąc na plecach, 
siedząc i klęcząc. 

 
------ 

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

5.  biologia Sposoby ochrony przy-
rody. 
 

Zapoznam się ze sposoba-
mi ochrony przyrody, ce-
lem ochrony przyrody oraz 
przykładami ochrony in situ 
i ex situ. Nauczę się: uza-
sadnić konieczność ochro-

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 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 



ny gatunkowej; wyjaśnić 
różnice między sposobami 
ochrony przyrody; wyja-
śnić, dlaczego w stosunku 
do niektórych gatunków i 
obszarów stosowana jest 
ochrona ścisła, a do innych 
– ochrona częściowa; wyja-
śnić różnicę między resty-
tucją a reintrodukcją. 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie po-

prawności zadań przydzie-
lonych uczniom na platfor-

mie learningApps.org 

6.  język niemiecki  Haushaltroboter. 
 

Treści nauczania: ucznio-
wie potrafią opisać swój 
pokój, znają nazwy czynno-
ści wykonywanych w go-
spodarstwie domowym 

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 

7.  religia Mit o łatwym szczęściu 
— pułapka szatana 
 
 

Poznanie chrześcijańskiego 
rozumienia szczęścia i jego 
zagrożeń 
Uczeń: 
wie, że prawdziwe szczę-
ście jest wymagające 
wie, w jaki sposób szatan 
dzisiaj kusi ludzi  
rozumie różnicę między 
szczęściem a przyjemno-
ścią 
umie wybierać prawdziwe 
szczęście 

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

 


