
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

18.05.2020 r. – 22.05.2020 r.  

Klasa I A HOT + TPS 

18.05.2020 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 mate-
riałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  plastyka Wybrane nurty i 
formy sztuki no-
wych mediów. 
 

Wybrane nurty i formy 
sztuki nowych mediów: 
wideo-art, media art, net 
art, sound art, sztuka inte-
raktywna, software art – 
cechy charakterystyczne, 
przykładowe dzieła i twór-
cy 

Aplikacja messenger 
(utworzono grupę pod 

nazwą Plastyka 1A 
TH/TPS), E-mail 

 

odesłanie przez uczniów foto-
grafii wypełnionych kart pracy - 

sposób weryfikacji wiedzy i 
umiejętności uczniów, w tym 

również informowania uczniów 
lub rodziców o postępach 

ucznia w nauce, a także uzyska-
nych przez niego ocenach - czat 

online w aplikacji messenger 

grupa w aplikacji Messenger 

2.  historia Polska w późnym 
średniowieczu 
źródłowy) 

•rozwój gospodarczy ziem 
polskich 
•struktury społeczne i ich 
przeobrażenia w XV w. 
•wygląd miast i wsi pol-
skich w późnym średnio-
wieczu 
•kultura i oświata w Pol-
sce późnośredniowiecznej 
•zapoznanie z najważniej-
szymi pojęciami i faktami, 
związanymi z lekcją 
•rozwój zainteresowań 
•praca z różnymi rodzaja-
mi źródeł (ikonografika, 
mapa, tekst 

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 wy-

jaśnieniem 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
, poprzez komunikator mes-

senger oraz na e-mailu przed-
miotowym (historia37@op.pl) 

3.  geografia Rzeźbotwórcza 
działalność wiatru. 
 

Zapoznam się z: warun-
kami wpływającymi na 
działalność rzeźbotwórczą 
wiatru. Nauczę się: cha-

Poprzez pocztę elektro-
niczną:  

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów monitorowane 
będą poprzez przesyłanie roz-
wiązanych, a zadanych przez 
nauczyciela prac, a także po-

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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



rakteryzować formy po-
wstałe w wyniku niszczą-
cej oraz budującej działal-
ności wiatru; charaktery-
zować transport wiatrowy; 
wyjaśnić powstawanie 
wydmy; wykazać zależność 
kształtu wydm od klimatu; 
wyróżniać rodzaje pustyń 
oraz wskazać na mapie 
największe pustynie na 
Ziemi. 

przez skany zeszytów. Monito-
rowanie odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie popraw-

ności zadań przydzielonych ucz-
niom na platformie learnin-

gApps.org 

gApps.org 

4.  wf Ćwiczenia na dy-
wanie. 
 

Treści:  
- utrzymanie sprawności 
fizycznej 
- dbałość o harmonijny 
rozwój organizmu 
- kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za wła-
sne zdrowie 

 
------ 

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

5.  matematyka Przesuwanie wy-
kresu o wektor-
zadania. 
 

Cele: Uczeń zapisuje wzór 
funkcji otrzymanej w wy-
niku danego przesunięcia. 

platforma Classroom  
ewentualnie Messenger 

Uczniowie będą otrzymywać 
oceny za rozwiązane i przesłane 
do nauczyciela zadania, refera-
ty, prezentacje, testy itp. Infor-

macja o ocenie wraz z komenta-
rzem zostanie podana na plat-

formie Classroom. 

Podręcznik, pozostałe materia-
ły w postaci prezentacji, fil-

mów, zdjęć zostaną przekaza-
ne uczniom na platformie 

6.  język angielski Writing a postcard. 
 

Treści nauczania: Praca z 
tekstem (pocztówka z 
wakacji), znajdowanie w 
tekście określonych infor-
macji. 

strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszo
w.pl, droga mailowa oraz 
telefoniczna, Messenger 

Uczniowie będą odsyłać zadania 
za pomocą Messenger’a. 

Otrzymają wiadomość zwrotną 
wraz z omówieniem i oceną. 

podręcznik oraz dodatkowe 
materiały na stronie interne-

towej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

7.  religia Karol, który został 
Świętym. 
 

Cele: 
- uczeń zna główne fakty z 
życia Jana Pawła II. 
- uczeń poznaje wzorce 
postępowania. 
 

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

nanych prac 

materiały będą wysyane po-
przez Messenger, e-mail 



19.05.2020 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 mate-
riałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  BHP  
(TPS) 

Pierwsza pomoc w 
przypadku poraże-
nia prądem elek-
trycznym 
 

Treści nauczania (cele 
lekcji): bezpieczeństwo 
udzielającego I-ej pomocy 
przedmedycznej porażo-
nemu prądem elektrycz-
nym, sposoby uwalniania 
porażonego spod działania 
prądu elektrycznego, wy-
konywanie resuscytacji 
krążeniowo- oddechowej. 

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

strona internetowa szkoły:  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  budowa  
pojazdów 

Obsługa i naprawa 
wałów napędo-
wych.  
 

Cele lekcji: zapoznam się z 
obsługą i naprawą wałów 
napędowych 

Messenger , poczta elek-
troniczna oraz kontakt 

telefoniczny 

zdjęcia wykonanych zadań ucz-
niowie będą wysyłali na pocztę 
elektroniczną  lub Messenger, a 

te zostaną poddane ocenie  

podręcznik oraz dodatkowe 
ma wysłane do uczniów w 

aplikacji Messenger 

podstawy  
hotelarstwa 

Usługi hotelarskie 
w transporcie lot-
niczym. 

Na lekcji poznam: 
-bazę noclegową w trans-
porcie lotniczym; 
-usługi hotelarskie świad-
czone w transporcie lotni-
czym; 

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

hotelarstwa)” 

uczniowie będą wysyłać wyko-
nane zadania (grupa na facebo-
ok’u), które zostaną poprawione 

i ocenione 

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

(j.niemiecki/podstawy hotelar-
stwa)” 

3.  chemia Masa cząsteczkowa 
i masa molowa 
związków chemicz-
nych. 
 

Nauczę się: wyjaśnić i sto-
sować pojęcia – masa 
cząsteczkowa, masa mo-
lowa, objętość molowa 
gazów, warunki normalne, 
warunki standardowe; 
wykonywać obliczenia 
związane z masą cząstecz-
kową oraz masą molową. 

Poprzez pocztę elektro-
niczną:  

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów monitorowane 
będą poprzez przesyłanie roz-
wiązanych, a zadanych przez 
nauczyciela prac, a także po-

przez skany zeszytów. Monito-
rowanie odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie popraw-

ności zadań przydzielonych ucz-
niom na platformie learnin-

gApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 

4.  język niemiecki So ist es hier.   
 

Treści nauczania: 
- podawanie adresu  
- zalety i wady miejsca 

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

uczniowie będą wysyłać wyko-
nane zadania (grupa na facebo-
ok’u), które zostaną poprawione 

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

(j.niemiecki/podstawy hotelar-



zamieszkania  
- odmiana rzeczownika w 
celowniku 

hotelarstwa)” i ocenione stwa)” 

5.  język polski Poezja wobec stra-
ty – Treny Jana 
Kochanowskiego. 
 

Cele: 
- znajomość kontekstu 
kulturowego Trenów; 
- cechy trenu jako gatunku 
literackiego; 
- modyfikacja antycznej 
formy trenu przez Kocha-
nowskiego; 
- doktryny, do których 
odnoszą się Treny. 

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

foniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają do nau-
czyciela wypracowania zadane 

w zeszłym tygodniu 

na grupie Messenger 

6.  Stoicyzm zaprze-
czony. 
 

Cele:  
- znajomość postaci, do 
których nawiązuje poeta; 
- wskazywanie pytań reto-
rycznych w Trenie XI; 
- obraz ludzkiego losu w 
Trenie XI. 

7.  pkm Budowa gwintów, 
ich podstawowe 
parametry i zasto-
sowanie. Oblicze-
nia połączeń śru-
bowych. 
 

Charakterystyka połączeń 
śrubowych, pojęcie linii 
śrubowej, budowa gwintu, 
podstawowe zarysy gwin-
tów, rodzaje gwintów, 
parametry gwintu, łączniki 
gwintowe, zabezpieczanie 
połączeń gwintowych 
przed samoczynnym luzo-
waniem, obliczanie połą-
czeń gwintowych. 

e-mail, Messenger, sms zadania rachunkowe i referaty 
wysyłane na e-mail, testy online 

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blo

gspot.com/ 

usługi żywie-
niowe w hote-

larstwie 

Obsługa gastrono-
miczna szkoleń i 
konferencji. 
 

Cel: Nauczę się co obejmu-
ją tzw. przerwy kawowe 
oraz zasadę organizacji 
konferencji w formie stołu 
szwedzkiego, bufetu stoją-
cego, zasiadanego 

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, strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

8.  BHP Ewakuacja poszko- Cel: nauczę się w jakich 



(HOT) dowanych  
 

sytuacjach należy prze-
prowadzać ewakuację 
poszkodowanych oraz 
sposoby przenoszenia 
poszkodowanego ( chwyt 
Rauteka , sposób „mat-
czyny” , „strażacki  „na 
barana” oraz „krzesełko 
dwuręczne” i „ na ławecz-
ce”).   

20.05.2020 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 mate-
riałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  religia Czego uczy nas Jan 
Paweł II? 
 

Cele: 
- uczeń potrafi interpre-
tować wybrane przesłania 
papieża. 
- uczeń potrafi adaptować 
nauczanie JPII do własne-
go życia. 

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

nanych prac 

materiały będą wysyane po-
przez Messenger, e-mail 

2.  fizyka Rozwiązywanie 
zadań ze zbioru 
zadań. 
 

Treści nauczania: ćwiczy-
my umiejętność rozwią-
zywania zadań ze zbioru, 
rozszerzamy wiadomości 
zdobyte w poprzednim 
dziale z pracy, mocy i 
energii. 

Messager, 
poczta elektroniczna skib-

ki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  język niemiecki Hier bin ich am 
liebsten.   
 

Treści nauczania:  
- obiekty i miejsca w mie-
ście  
- pomieszczenia w domu  
- uzasadnianie wyboru  
- odmiana rzeczownika i 
zaimka dzierżawczego w 
celowniku 

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

hotelarstwa)” 

uczniowie będą wysyłać wyko-
nane zadania (grupa na facebo-
ok’u), które zostaną poprawione 

i ocenione 

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

(j.niemiecki/podstawy hotelar-
stwa)” 

4.  wf Ćwiczenia na dy- Treści:   grupa na facebook’u na stronie szkoły 



wanie. 
 

- utrzymanie sprawności 
fizycznej 
- dbałość o harmonijny 
rozwój organizmu 
- kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za wła-
sne zdrowie 

------ www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  historia Polska w średnio-
wieczu – powtó-
rzenie wiadomości 
 

•zjednoczenie ziem pol-
skich po okresie rozbicia 
dzielnicowego 
•panowanie ostatnich 
Piastów 
•panowanie Andegawe-
nów 
•panowanie pierwszych 
Jagiellonów 
•kultura gotycka na zie-
miach polskich 
•społeczeństwo polskie w 
późnym średniowieczu 
•powtórzenie i usystema-
tyzowanie wiedzy 

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 wy-

jaśnieniem 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
, poprzez komunikator mes-

senger oraz na e-mailu przed-
miotowym (historia37@op.pl) 

6.  język angielski Exam practice.  
 

Treści nauczania: Wypo-
wiedź pisemna – pisanie 
pocztówki. 

strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszo
w.pl, droga mailowa oraz 
telefoniczna, Messenger 

Uczniowie będą odsyłać zadania 
za pomocą Messenger’a. 

Otrzymają wiadomość zwrotną 
wraz z omówieniem i oceną. 

podręcznik oraz dodatkowe 
materiały na stronie interne-

towej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

7.  budowa  
pojazdów 

Zadania i rodzaje 
przegubów. 
 

Cele lekcji: poznam zada-
nia i rodzaje przegubów 

Messenger , poczta elek-
troniczna oraz kontakt 

telefoniczny 

zdjęcia wykonanych zadań ucz-
niowie będą wysyłali na pocztę 
elektroniczną  lub Messenger, a 

te zostaną poddane ocenie  

podręcznik oraz dodatkowe 
ma wysłane do uczniów w 

aplikacji Messenger 

podstawy  
hotelarstwa 

Specyficzne rodza-
je obiektów nocle-
gowych w środkach 
transportu lądo-
wego i wodnego. 

Na lekcji poznam obiekty 
noclegowe w środkach 
transportu lądowego i 
wodnego, ich nazwy i 
funkcje. 

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

hotelarstwa)” 

uczniowie będą wysyłać wyko-
nane zadania (grupa na facebo-
ok’u), które zostaną poprawione 

i ocenione 

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

(j.niemiecki/podstawy hotelar-
stwa)” 

8.  informatyka  
gr I 

Struktura doku-
mentu HTML. 
 

Podstawowe znaczniki 
HTML, atrybuty znaczni-
ków, struktura strony 

e-mail, Messenger, sms zadania i referaty wysyłane na 
e-mail 

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blo

gspot.com/ 



HTML, kodowanie , edyto-
ry HTML. 

informatyka  
gr II 

Stosowanie obra-

mowania komórek, 

stosowanie cie-

niowania komórek, 

tworzenie prostej 

formuły 

Podstawy Excela, wpro-

wadzenie do Excela 

 

e-mail, Messenger 
 

 
------ 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

21.05.2020 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 mate-
riałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  język polski Rozterki religijne w 
Trenach. 
 

Cele:  
- rozpoznawanie emocji 
wyrażanych przez osobę 
mówiącą w Trenie X;  
- nawiązywanie do kultury 
antycznej; 
- wyodrębnianie w utwo-
rze wstępu, rozwinięcia i 
konkluzji; 
- wskazywanie fragmen-
tów będących przejawem 
zwątpienia i utraty wiary; 
- opisywanie obrazu Ur-
szulki  w Trenie XIX; 
- wyszukiwanie argumen-
tów matki pocieszającej 
syna; 
- rozpoznawanie konwen-
cji onirycznej w utworze i 
określanie jej roli. 

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

foniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają do nau-
czyciela wypracowania zadane 

w zeszłym tygodniu 

na grupie Messenger 

2.  wf Ćwiczenia na dy-
wanie. 
 

Treści:  
- utrzymanie sprawności 
fizycznej 
- dbałość o harmonijny 

 
------ 

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



rozwój organizmu 
- kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za wła-
sne zdrowie 

3.  geografia Rzeźbotwórcza 
działalność morza. 
 

Nauczę się: opisać prze-
bieg i efekty niszczącej 
działalności morza; wyja-
śnić na podstawie schema-
tu proces powstawania 
klifu; opisać przebieg i 
efekty akumulacji mor-
skiej; wyjaśnić proces po-
wstawania mierzei. 

Poprzez pocztę elektro-
niczną:  

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów monitorowane 
będą poprzez przesyłanie roz-
wiązanych, a zadanych przez 
nauczyciela prac, a także po-

przez skany zeszytów. Monito-
rowanie odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie popraw-

ności zadań przydzielonych ucz-
niom na platformie learnin-

gApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 

4.  biologia Inne procesy me-
taboliczne. 
 

Nauczę się: omówić rolę 
składników pokarmowych 
jako źródeł energii; wyja-
śnić, na czym polega glu-
koneogeneza i glikogenoli-
za; omówić przebieg 
przemian białek i lipidów 
w organizmie; omówić 
znaczenie utleniania kwa-
sów tłuszczowych; doko-
nać analizy powiązań pro-
cesów metabolicznych w 
komórce. 

Poprzez pocztę elektro-
niczną:  

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów monitorowane 
będą poprzez przesyłanie roz-
wiązanych, a zadanych przez 
nauczyciela prac, a także po-

przez skany zeszytów. Monito-
rowanie odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie popraw-

ności zadań przydzielonych ucz-
niom na platformie learnin-

gApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 

5.  matematyka Przekształcanie 
wykresu przez sy-
metrię względem 
osi układu współ-
rzędnych. 
 

Cele: Uczeń szkicuje wy-
kresy funkcji y = - f(x) na 
podstawie wykresu funkcji 
y = f(x) 

platforma Classroom  
ewentualnie Messenger 

Uczniowie będą otrzymywać 
oceny za rozwiązane i przesłane 
do nauczyciela zadania, refera-
ty, prezentacje, testy itp. Infor-

macja o ocenie wraz z komenta-
rzem zostanie podana na plat-

formie Classroom. 

Podręcznik, pozostałe materia-
ły w postaci prezentacji, fil-

mów, zdjęć zostaną przekaza-
ne uczniom na platformie 

6.  edb Cyberterroryzm.  
        
 

Treści: 
Co to jest terroryzm w 
sieci? 
Metody stosowane przez 

e-mail oraz Messenger Uczniowie będą odsyłać zadania 
drogą mailową. Otrzymają wia-
domość zwrotną wraz z omó-

wieniem i oceną 

Materiały do realizacji znajdują 
się przede wszystkim w pod-

ręczniku realizowanym w nor-
malnym trybie nauki. Poza tym 



terrorystów w sieci.  
Sposoby ochrony przed 
utratą danych. 

nauczyciel będzie udostępniał 
dodatkowe wspomagające 

materiały na stronie interne-
towej  szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

7.  pkm Charakterystyka i 
klasyfikacja ele-
mentów podat-
nych. 
 

Charakterystyka i klasyfi-
kacja elementów podat-
nych, rodzaje sprężyn, 
dobór materiału do wyro-
bu sprężyn w zależności 
od warunków pracy, kon-
strukcja sprężyn w zależ-
ności od ich zastosowania, 
charakterystyka sprężyny 
płaskiej, elementy gumo-
we. 

e-mail, Messenger, sms zadania rachunkowe i referaty 
wysyłane na e-mail, testy online 

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blo

gspot.com/ 

8.  pracownia  
służby pięter  

Protokół dyploma-
tyczny  
 

Cel nauczę się  podstawo-
wych zasad składających 
się na precedencję służ-
bową oraz na ceremoniał 
dyplomatyczny  

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; Strona interneto-
wa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Powtórzenie i 
utrwalenie wiado-
mości   

Dokonam podsumowania 
podstawowych wiadomo-
ści dotyczących wybranych 
zasad obsługi gości . 

22.05.2020 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 mate-
riałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  usługi żywie-
niowe w hote-

larstwie 

Bankiety i ich ro-
dzaje. 
 

Cel: Właściwe zaplanuję 
usługę bankietową, zapo-
znam się z warunkami 
technicznymi, czynno-
ściami organizacyjnymi 
bankietów oraz rodzajami 
bankietów świadczonych 
przez gastronomię hote-

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; Strona inter-
netowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl  



lową . 

2.  pracownia 
usług dodat-

kowych 

Faktura – zasady 
wypełniania .  
 

Cel: Nauczę się w jaki spo-
sób należy poprawnie 
wypełnić fakturę VAT, 
wpisywać i obliczać  war-
tości netto, podatek VAT i 
wartości  brutto usług 
hotelowych 

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; Strona inter-
netowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

Faktura – zasady 
wypełniania .  
 

3.  pracownia 
obsługi kon-

sumenta 

Przygotowanie sali 
konsumpcyjnej do 
funkcji śniadanio-
wej. 
  
 

Cel: Poznam technikę na-
krywania stołu, bieliznę 
stołową, sprzęt i zastawę 
stołową wykorzystywaną 
przy obsłudze gości pod-
czas śniadań      

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; Strona inter-
netowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

Przygotowanie 
bufetu śniadanio-
wego 

Cel: Zapoznam się z  przy-
kładowym zestawem po-
traw i sposobem ich po-
dania podczas przygoto-
wywania bufetu śniada-
niowego.   

4.  diagnozowanie 
zespołów 
poj.sam. 

Diagnostyka układu 
z pompowtryski-
waczami. 

 
-------- 

 
------- 

wiedza uczniów będzie syste-
matycznie sprawdzana na zaję-

ciach w formie stacjonarnej 

Strona internetowa szko-ły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  obsługa i na-
prawa poj.sam. 

Spawanie elek-
tryczne w osłonie 
gazów. 
 

Treści nauczania (cele 
lekcji): Uczeń zna zasady 
spawania w osłonie ga-
zów. 

------- wiedza uczniów będzie syste-
matycznie spraw-dzana na zaję-

ciach w formie stacjonarnej 

Strona internetowa szko-ły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 

 

 


