
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

06.04.2020 r. – 08.04.2020 r.  

Klasa I B 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.  biologia Czym jest różnorodność 
biologiczna? 
 

Zapoznam się z: definicją 
różnorodności biologicznej; 
poziomami różnorodności 
biologicznej; czynnikami 

kształtującymi 
różnorodność biologiczną. 

Nauczę się: porównać 
poziomy różnorodności 
biologicznej; analizować 

wpływ różnych czynników 
na kształtowanie 

bioróżnorodności na 
świecie; analizować zmiany 
bioróżnorodności w czasie; 

wskazać miejsca 
szczególnie cenne pod 

względem różnorodności 
biologicznej; wyjaśnić 

związek między 
stabilnością ekosystemu a 

poziomem 
bioróżnorodności; 

uzasadnić, że ochrona 
bioróżnorodności oznacza 

ochronę ekosystemów. 

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 

2.  wf Trening domowy w celu 
utrzymania sprawności 
fizycznej.  

------  
 

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

3.  religia Rodzina – wspólnota  Messenger, e-mail uczniowie będą przesyłali materiały będą wysyane poprzez 



życia i miłości 
 

------- swoje prace, a także 
fotografie wykonanych prac 

Messenger, e-mail 

4.  język polski Kupić by cię, Mądrości, 
za drogie 
pieniądze…Wprowadze
nie do Trenów J. 
Kochanowskiego. 
 

------ 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 

5.  język polski Sny płoche nas 
bawią…Dyskusja z 
filozofia stoicką w 
Trenach. 

------ 

6.  matematyka Trójmian kwadratowy.  
 

------ 

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 

7.  podstawy 
przedsiębiorczośc

i 

Test sprawdzający. ------- Facebook,  E-mail  
halina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą 
informowani na FB.  

Informacje o wynikach  
będą przekazywane 

wychowawcom( w każdy 
piątek) ,a ci poinformują 

rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

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 



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 

2.  usługi  
żywieniowe 

Standardy serwisowe. 
 

cel lekcji : zapoznam się z 
przykładem listy 

śniadaniowej oraz wzorem 
dokumentu „Prognozy 
przyjazdów , pobytów i 

wyjazdów” 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt 
telefoniczny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez 

sprawdzenie skanów lub 
zdjęć  przesyłanych na 

pocztę elektroniczną  lub 
Messengera   

Messenger 

BHP 
(HOT) 

Postępowanie podczas 
zesłabnięć i utraty 
przytomności. 
 

Cel: nauczę się jak 
postępować podczas 

zesłabnięć i utraty 
przytomności 

3.  język niemiecki Auf dem Arbeitsmarkt. odmiana i zastosowanie 
czasownika modalnego 
mögen/möchten 

 

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 Weather around the 
globe 
 

Nauczę się opisywać 
warunki pogodowe, 

porównywać pogodę w 
Polsce i innych miejscach 

na świecie, poćwiczę 
opisywanie klimatu. 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają 
rozwiązania zadań na 

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 

blog 
angielskinienadowa.blogspot.co
m , mail, narzędzia Microsoft w 

chmurze, aplikacja QUIZLET oraz 
SKYPE’a 

4.  WOK BRAK TEMATU  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 



5.  WOS Przykłady łamania praw 
człowieka. 

 
 
 

------ 

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.  wf Trening domowy w celu 
utrzymania sprawności 
fizycznej.  

------ 
 

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

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 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 

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 

8.  geografia Komunikacja. ------- 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) 

1.  religia Zmartwychwstanie 
Pana Jezusa 

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

fotografie wykonanych prac 

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

2.  język niemiecki Auf dem Arbeitsmarkt. odmiana i zastosowanie e-mail, strona przesyłanie przez uczniów strona internetowa szkoły  



czasownika modalnego 
mögen/möchten 

 

internetowa szkoły drogą mailową ćwiczeń 
podlegających ocenie; 

Ćwiczenia będą 
sprawdzane i odsyłane 
uczniom wraz z oceną i 

wyjaśnieniem 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

język angielski Weather around the 
globe 
 

Nauczę się opisywać 
warunki pogodowe, 

porównywać pogodę w 
Polsce i innych miejscach 

na świecie, poćwiczę 
opisywanie klimatu. 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają 
rozwiązania zadań na 

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 

blog 
angielskinienadowa.blogspot.co
m , mail, narzędzia Microsoft w 

chmurze, aplikacja QUIZLET oraz 
SKYPE’a 

3.  fizyka Deficyt masy.  
------- 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  wf Trening domowy w celu 
utrzymania sprawności 
fizycznej.  

------ 
 

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

5.  edb BRAK TEMATU  
------ 

e-mail oraz Messenger Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z 
omówieniem i oceną 

Materiały do realizacji znajdują 
się przede wszystkim w 

podręczniku realizowanym w 
normalnym trybie nauki. Poza 

tym nauczyciel będzie 
udostępniał dodatkowe 

wspomagające materiały na 
stronie internetowej  szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

6.  
 
 
 
 

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 

7.  pracownia  Stres zawodowy. Cel: Zapoznam się z  portale społecznościowe  weryfikacja wiedzy i ocena Messenger 



służby pięter   sytuacjami stresującymi 
występującymi w obiekcie 
hotelarskim 

Facebook, Messenger , 
poczta elektroniczna 

oraz kontakt 
telefoniczny 

uczniów poprzez 
sprawdzenie skanów lub 

zdjęć  przesyłanych na 
pocztę elektroniczną  lub 

Messengera   
Definicja i rodzaju 
stresu. 

Cel: Poznam definicje 
stresu zawodowego i 

wymienię jego rodzaje 

 


