
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

06.04.2020 r. – 08.04.2020 r.  

Klasa I D 

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.  pkm 

(KM + MPS) 

Klasyfikacja i 

znakowanie stali. 

Staliwo i żeliwo, podział 

i zastosowanie. 

definicja staliwa i żeliwa, 

rodzaje i oznaczanie stali 

węglowych i stopowych, 

wpływ pierwiastków 

stopowych na właściwości 

stali, rodzaje i struktury 

żeliw, wady, zalety i 

zastosowania żeliw i staliw 

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 

2.  budowa i obsługa 
środków  

transportu 
(KM) 

Weryfikacja układu 
korbowego. 

 
------- 

adres  e-mail:  
adamzur@onet.pl 

napisać notatkę do zeszytu 
przedmiotowego  i wysłać 

na adres : 
adamzur@onet.pl - zdjęcie 

notatki , lub skan z 
widocznym podpisem 

strony w celu oceny pracy. 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

budowa 
pojazdów 

samochod. 
(MPS) 

Narzędzia i przyrządy 
stosowane podczas 
demontażu i montażu. 
 

Cel lekcji: potrafię nazwać i 
rozróżnić podstawowe 
przyrządy i narzędzia 

stosowane w warsztatach 
samochodowych 

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 

3.  eksploatacja i 
naprawa 
środków 

transportu  

Ocena stanu 
technicznego karoserii 
pojazdu. 

 

------- 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie 

stacjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  obsługa i 

naprawa 

BHP przy połączeniach 

nierozłącznych, klejenie 

Poznam zasady BHP przy 

połączeniach 

------- wiedza uczniów będzie 

systematycznie spraw-

Strona internetowa szko-ły 



poj.sam. 

(MPS) 

materiałów. 

 

nierozłącznych. Potrafię 

zastosować metodę 

klejenia. 

dzana na zajęciach w 

formie stacjonarnej 

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.  religia Miłość – podstawowe 
prawo chrześcijan . 

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

2.  chemia Podsumowanie i 
powtórzenie 
wiadomości o żywności. 
 

Powtórzę oraz utrwalę 
wiadomości i umiejętności 

dotyczące żywności. 

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 

3.  wf Trening domowy w celu 
utrzymania sprawności 
fizycznej. 

 
------ 

 
------ 

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

4.  diagnostyka 
pojazdów 

samochod. 

Diagnostyka układu 
zasilania Common Rail. 

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

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie 

stacjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  diagnozowanie 
środków 

transportu  
(KM) 

Pomiar ciśnienia 
sprężania w silniku. 

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

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie 

stacjonarnej 

 

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.  język niemiecki Rozdział 4-powtórzenie 
wiadomości. 

powtórzenie materiału z 
rozdziału 4 

 

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.  wf Trening domowy w celu 
utrzymania sprawności 
fizycznej. 

 
------ 

 
------ 

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

3.  historia  Przemiany gospodarcze 
w Polsce w okresie 
międzywojennym. 

 
 
 

------ 

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) 

4.  język polski Niebezpieczeństwa 
tyranii w „Powrocie 
prokonsula” Z. Herberta 
oraz według Cz. Miłosza 
(Który skrzywdziłeś). 

------ 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.  informatyka 

(MPS) 
Obróbka grafiki 

fotomontaż. 

tworzenie własnej 

grafiki, modyfikowanie 

grafiki istniejącej w sieci 

lub pozyskanej z innych 

źródeł oraz łączenie 

różnych motywów 

graficznych. 

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 

 


