
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

06.04.2020 r. – 08.04.2020 r.  

Klasa I A HOT + TPS 

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.  plastyka „Nowe formy dzieł- 
konceptualizm”. 

  
------ 

Aplikacja messenger 
(utworzono grupę pod nazwą 
Plastyka 1A TH/TPS), E-mail 

 

odesłanie przez 
uczniów fotografii 
wypełnionych kart 

pracy - sposób 
weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 
uczniów, w tym 

również 
informowania 

uczniów lub rodziców 
o postępach ucznia w 

nauce, a także 
uzyskanych przez 

niego ocenach - czat 
online w aplikacji 

messenger 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  historia Kryzys i odbudowa 
monarchii 
wczesnopiastowskiej. 

 
 
 

------ 

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) 

3.  geografia Plutonizm i wulkanizm. 
 

Zapoznam się z: pojęciami – 
plutonizm i wulkanizm; 

Poprzez pocztę elektroniczną: 
iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów 
monitorowane będą 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 



charakterystyką procesów 
plutonicznych oraz ich 

skutkami; charakterystyką 
typów intruzji 

magmatycznych; 
warunkami powstawania 

wulkanów; budową 
wulkanu; typami wulkanów 

ze względu na przebieg 
erupcji i rodzaj materiałów 

wydobywających się z 
wulkanu; produktami 

erupcji wulkanicznych; 
przykładami pozytywnych i 

negatywnych skutków 
erupcji wulkanicznych; 

rozmieszczeniem 
wulkanów na Ziemi. Nauczę 

się wykazać zależność 
między ruchami płyt 
skorupy ziemskiej a 

rozmieszczeniem czynnych 
wulkanów. 

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 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: 

learningApps.org 

4.  wf Trening domowy w celu 
utrzymania sprawności 
fizycznej. 

 
------ 

 
------ 

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

5.  matematyka Monotoniczność funkcji.  
 

------ 

platforma Classroom  
ewentualnie Messenger 

Uczniowie będą 
otrzymywać oceny za 

rozwiązane i 
przesłane do 

nauczyciela zadania, 
referaty, prezentacje, 
testy itp. Informacja o 

ocenie wraz z 
komentarzem 

zostanie podana na 
platformie Classroom. 

Podręcznik, pozostałe 
materiały w postaci 

prezentacji, filmów, zdjęć 
zostaną przekazane uczniom 

na platformie 

6.  język angielski Cultural diversity.  Poznam, jak spędza się strona internetowa szkoły Uczniowie będą podręcznik oraz dodatkowe 



święta wielkanocne w 
różnych częściach świata. 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 
droga mailowa oraz 

telefoniczna 

odsyłać zadania drogą 
mailową. Otrzymają 
wiadomość zwrotną 
wraz z omówieniem i 

oceną. 

materiały na stronie 
internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

7.  religia Główne prawdy wiary. 
 

 
------- 

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

fotografie 
wykonanych prac 

materiały będą wysyane 
poprzez Messenger, e-mail 

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.  BHP  
(TPS) 

Pojęcie wypadku przy 
pracy. 

------- e-mail: jpacuszka@op.pl Ocenianie 
przesłanych drogą 
elektroniczną prac 

pisemnych 

strona internetowa szkoły:  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  budowa  
pojazdów 

Synchronizatory-  
budowa i rodzaje. 
 

Cele lekcji: zapoznam się z 
budową i rodzajami 
synchronizatorów 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz kontakt 

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 

podstawy  
hotelarstwa 

Stanowiska pracy w 
pionach hotelu – test 
wiedzy. 

------- grupa na facebook’u „I A THot 
+ Tps-nauczanie zdalne 
(j.niemiecki/podstawy 

hotelarstwa)” 

uczniowie będą 
wysyłać wykonane 
zadania (grupa na 
facebook’u), które 

zostaną poprawione i 
ocenione 

grupa na facebook’u „I A 
THot + Tps-nauczanie zdalne 

(j.niemiecki/podstawy 
hotelarstwa)” 

3.  chemia Sole. 
 

Nauczę się: opisać 
zastosowanie wybranych 
soli; opisać właściwości i 

zastosowanie skał 
wapiennych; opisać proces 

Poprzez pocztę elektroniczną: 
iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów 
monitorowane będą 
poprzez przesyłanie 

rozwiązanych, a 
zadanych przez 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: 

learningApps.org 



przetwarzania skał 
wapiennych oraz zapisać 
odpowiednie równania 

reakcji chemicznych; 
omówić proces twardnienia 

zaprawy murarskiej oraz 
zapisać odpowiednie 

równania reakcji 
chemicznych; omówić 

zjawiska krasowe; wyjaśnić 
pojęcie – twardość wody; 

proponować różne sposoby 
usuwania twardości wody. 

nauczyciela prac, a 
także poprzez skany 

zeszytów. 
Monitorowanie 
odbywać się też 
będzie poprzez 

sprawdzanie 
poprawności zadań 

przydzielonych 
uczniom na 
platformie 

learningApps.org 

4.  język niemiecki Ostern – Wortschatz. Poznam słownictwo 
dotyczące świąt 
wielkanocnych. 

grupa na facebook’u „I A THot 
+ Tps-nauczanie zdalne 
(j.niemiecki/podstawy 

hotelarstwa)” 

uczniowie będą 
wysyłać wykonane 
zadania (grupa na 
facebook’u), które 

zostaną poprawione i 
ocenione 

grupa na facebook’u „I A 
THot + Tps-nauczanie zdalne 

(j.niemiecki/podstawy 
hotelarstwa)” 

5.  język polski Człowiek w centrum – 

filozofia renesansu.  

 
------- 

drogą mailową 
(marta_jot12@wp.pl) lub 
telefoniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają 
do nauczyciela 
wypracowania 

zadane w zeszłym 
tygodniu 

na stronie internetowej 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
6.  Człowiek w centrum – 

filozofia renesansu.  

7.  pkm Stopy miedzi i 
aluminium – podział i 
zastosowanie. 
 

charakterystyka metali 
nieżelaznych stosowanych 

na konstrukcje 
mechaniczne, definicja i 
klasyfikacja mosiądzów i 
brązów, rodzaje stopów 

aluminium, zastosowania 
stopów miedzi i aluminium, 

struktura i właściwości 
stopów łożyskowych 

e-mail, Messenger, sms zadania rachunkowe i 
referaty 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 

usługi 
żywieniowe w 
hotelarstwie 

Standardy serwisowe. 
 

cel lekcji : zapoznam się z 
przykładem listy 

śniadaniowej oraz wzorem 
dokumentu „Prognozy 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , poczta 

elektroniczna oraz kontakt 
telefoniczny 

weryfikacja wiedzy i 
ocena uczniów 

poprzez sprawdzenie 
skanów lub zdjęć  

Messenger 



przyjazdów , pobytów i 
wyjazdów” 

przesyłanych na 
pocztę elektroniczną  

lub Messengera   8.  BHP 
(HOT) 

Postępowanie podczas 
zesłabnięć i utraty 
przytomności. 
 

Cel: nauczę się jak 
postępować podczas 

zesłabnięć i utraty 
przytomności 

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.  religia Misterium Świąt 
Wielkiej Nocy. 

 
------- 

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

fotografie 
wykonanych prac 

materiały będą wysyane 
poprzez Messenger, e-mail 

2.  fizyka Przemiany energii 
mechanicznej. 

 
------- 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  język niemiecki Frohe Ostern! Poznam zwyczaje 
wielkanocne w krajach 
niemieckojęzycznych. 

grupa na facebook’u „I A THot 
+ Tps-nauczanie zdalne 
(j.niemiecki/podstawy 

hotelarstwa)” 

uczniowie będą 
wysyłać wykonane 
zadania (grupa na 
facebook’u), które 

zostaną poprawione i 
ocenione 

grupa na facebook’u „I A 
THot + Tps-nauczanie zdalne 

(j.niemiecki/podstawy 
hotelarstwa)” 

4.  wf Trening domowy w celu 
utrzymania sprawności 
fizycznej. 

 
------ 

 
------ 

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

5.  historia Państwo polskie w 
dobie rozbicia 
dzielnicowego. 

 
 
 

------ 

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 

na stronie internetowej 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
, poprzez komunikator 

messenger oraz na e-mailu 
przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 



wraz z wyjaśnieniem 

6.  język angielski Planning a party.  Jak zorganizować przyjęcie 
– poznam potrzebne 

wyrażenia 

strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.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  

7.  budowa  
pojazdów 

Mechanizmy 
sterowania skrzyni 
biegów 
 

Cele lekcji; zapoznam się z 
budową i rodzajami 

mechanizmów sterowania 
skrzynia biegów 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz kontakt 

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 

podstawy  
hotelarstwa 

Pojęcie usługi 
hotelarskiej. 

Poznam podstawowe 
pojęcia z zakresu usługi 

hotelarskiej oraz pojęcie i 
istotę oferty. 

grupa na facebook’u „I A THot 
+ Tps-nauczanie zdalne 
(j.niemiecki/podstawy 

hotelarstwa)” 

uczniowie będą 
wysyłać wykonane 
zadania (grupa na 
facebook’u), które 

zostaną poprawione i 
ocenione 

grupa na facebook’u „I A 
THot + Tps-nauczanie zdalne 

(j.niemiecki/podstawy 
hotelarstwa)” 

8.  informatyka gr I Korespondencja 
seryjna. 
 

tworzenie różnych 
dokumentów w oparciu o 
korespondencję seryjną 

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 

informatyka gr II Obróbka grafiki 
fotomontaż  

tworzenie własnej grafiki, 
modyfikowanie grafiki 
istniejącej w sieci lub 

pozyskanej z innych źródeł 
oraz łączenie różnych 
motywów graficznych. 

e-mail, Messenger 
 

 
------ 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 


