
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

04.05.2020 r. – 08.05.2020 r.  

Klasa I A HOT + TPS 

04.05.2020 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 Nurty sztuki pu-
blicznej. 
 

Wybrane nurty sztuki pu-
blicznej: mural, graffiti, 
street art, land art – cechy 
charakterystyczne, przy-
kładowe dzieła i twórcy 

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 pod rządami 
Kazimierza Wiel-
kiego i Andegawe-
nów – cz. 1 
 

•polityka wewnętrzna i 
zagraniczna Kazimierza 
Wielkiego 
•stosunki polsko – krzy-
żackie za panowania Ka-
zimierza Wielkiego 
•terytorium i ludność Pol-
ski w XIV w. 
•przeobrażenia gospodar-
cze i społeczne na zie-
miach polskich 
•zapoznanie z faktografią 
•praca z różnymi źródłami 
wiedzy 
•praca z mapą 
•analiza drzew genealo-
gicznych 
•udoskonalania syntezy i 
analizy myślowej 

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 Wietrzenie i ruchy Zapoznam się z: procesami Poprzez pocztę elektro- Postępy uczniów monitorowane Poczta elektroniczna 



masowe. 
 

kształtującymi powierzch-
nię Ziemi; pojęciem – wie-
trzenie; typami wietrzenia 
i ich charakterystyką; me-
todami zapobiegania skut-
kom ruchów masowych i 
łagodzenia następstw tych 
ruchów; przykładami 
ograniczeń w zakresie 
zagospodarowania terenu 
wynikających z budowy 
geologicznej podłoża, 
rzeźby terenu i grawita-
cyjnych ruchów maso-
wych. Nauczę się: wskazać 
zależność między klima-
tem a typem wietrzenia; 
wskazać na mapie obszary, 
na których zachodzą in-
tensywne procesy wie-
trzenia; wykazać wpływ 
cech budowy geologicznej 
na grawitacyjne ruchy 
masowe; wykazać wpływ 
działalności człowieka na 
intensywność ruchów 
masowych. 

niczną:  
iwona.zsn@interia.pl  

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 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: learnin-

gApps.org 

4.  wf Piłka koszykowa w 
domu. 
 

Doskonalenie techniki 
rzutu do kosza. 

 
------ 

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

5.  matematyka Przesuwanie wy-
kresu wzdłuż osi 
OX. 
 

Cele: Uczeń rysuje wykre-
sy funkcji: y=f(x-q) dla p>0 
oraz f(x +p) dla p>0. 

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 Comparative adjec- Treści nauczania: Stoso- strona internetowa szkoły Uczniowie będą odsyłać zadania podręcznik oraz dodatkowe 



tives. 
 

wanie stopnia wyższego 
przymiotnika; porówny-
wanie osób, zwierząt i 
przedmiotów. 

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

za pomocą Messenger’a. 
Otrzymają wiadomość zwrotną 

wraz z omówieniem i oceną. 

materiały na stronie interne-
towej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

7.  religia Zasady życia chrze-
ścijańskiego. 

Uczeń poznaje tożsamość 
chrześcijańską, wzbudza w 
sobie pragnienie pójścia 
drogą chrześcijanina. 

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

nanych prac 

materiały będą wysyane po-
przez Messenger, e-mail 

05.05.2020 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) 

Zasady udzielania 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej 
 

Treści nauczania (cele 
lekcji): bezpieczeństwo 
podczas udzielania I-ej 
pomocy przedmedycznej, 
ocena stanu poszkodowa-
nego, wezwanie pomocy, 
resuscytacja krążeniowo - 
oddechowa. 

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

strona internetowa szkoły:  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  budowa  
pojazdów 

Obsługa i naprawa 
skrzyni biegów.  
 

Cele lekcji: zapoznam się z 
obsługą i naprawą skrzyni 
biegów 

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 

Czynniki wpływają-
ce na renomę usług 
hotelarskich. 

Poznam: 
-czynniki decydujące o 
pozycji konkurencyjnej 
hotelu, 
-pojęcie „renomy hotelu”, 
-elementy, które wpływają 
na renomę hotelu; 

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 Sprawdzian wia-
domości i umiejęt-
ności o systematy-
ce związków nieor-
ganicznych. 
 

Sprawdzę swoją wiedzę w 
trakcie sprawdzianu. 

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 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 



poprzez sprawdzanie popraw-
ności zadań przydzielonych ucz-

niom na platformie learnin-
gApps.org 

4.  język niemiecki Wiederholung zum 
Kapitel 5.  

Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 5. 

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)” 

5.  język polski Pieśń o spustosze-
niu Podola – liryka 
apelu. 
 

Cele: 
- poznanie kontekstu hi-
storycznego wydarzeń; 
- określenie nadawcy i 
odbiorcy tekstu; 
- wskazywanie cech 
świadczących o liryce ape-
lu; 
- charakterystyka najeźdź-
ców i polskiej szlachty. 

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.  Nowożytna trage-
dia Jana Kocha-
nowskiego. 
bohaterów. 

Cele: - przypomnienie 
wydarzeń mitologicznych, 
do których utwór nawiązu-
je; 
         - przypomnienie cech 
gatunkowych tragedii 
antycznej; 
         - określenie proble-
matyki utworu; 
         - omawianie przeciw-

stawnych stanowisk 

7.  pkm Zgrzewanie i jego 
rodzaje. Lutowa-
nie, rodzaje lutów. 
 

Definicja, rodzaje i zasto-
sowania zgrzewania, me-
toda zgrzewania oporo-
wego, definicja lutowania, 
różnice między lutowa-
niem miękkim i twardym, 
podstawowe rodzaje lu-
tów, rodzaje i zadania 
topników. 

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 

Charakterystyka 
room service   
 

Cel: Poznam jakie są formy 
składania zamówień, 
techniki obsługi gościa 
podczas zamawiania śnia-
dań do pokoju . 

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 
(HOT) 

Oparzenia termicz-
ne i chemiczne   
 

Cel: zapoznam się z zakre-
sem udzielania pierwszej 
pomocy w przypadku opa-
rzeń termicznych i che-
micznych   

06.05.2020 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 Ludzki grzech i 
Boża miłość.  

Uczeń poznaje czym jest 
grzech, i odnajduję drogę 
powrotu do Boga 

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

nanych prac 

materiały będą wysyane po-
przez Messenger, e-mail 

2.  fizyka Powtórzenie wia-
domości z działu 
praca, moc i ener-
gia.  
 

Treści nauczania :  uczeń 
zna  i rozumie pojęcia 
takie jak : moc , praca , 
zasada zachowania energii 
, siła. Zna wzory i prawa 
fizyki i umie je stosować 
do rozwiązywania zadań i 
problemów fizycznych. 
Sprawdza i ocenia stopień 
opanowania wymagań 
dotyczących pracy, mocy i 
energii i umie uzupełnić 
swoje braki. 

Messager, 
poczta elektroniczna skib-

ki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  język niemiecki Wiederholung zum 
Test Nr 5. 

Powtórzenie wiadomości i 
rozwiązywanie ćwiczeń 
przed testem działowym. 

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 Piłka koszykowa w 
domu. 

Doskonalenie techniki 
rzutu do kosza. 

 
------ 

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

5.  historia Polska pod rządami •układy dynastyczne Pia- e-mail, Messenger Zadania wykonane przez na stronie internetowej szkoły 



Kazimierza Wiel-
kiego i Andegawe-
nów – cz. 2 
 

stów i Andegawenów 
•zmiany polityczne za 
panowania Ludwika Wę-
gierskiego i Jadwigi 
•pierwsze przywileje szla-
checkie 
•zapoznanie z faktografią 
•praca ze źródłami 
•kształcenie syntezy i ana-
lizy 

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 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
, poprzez komunikator mes-

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

6.  język angielski The weather.  
 

Treści nauczania: Opisy-
wanie warunków pogo-
dowych. 

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 

Obsługa i naprawa 
skrzyni biegów.  
 

Cele lekcji: zapoznam się z 
obsługą i naprawą skrzyni 
biegów 

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- 
powtórzenie wia-
domości. 

Powtórzenie wiadomości z 
zakresu: 
-pojęcie usługi i oferty, 
-cechy i grupy usług hote-
larskich, 
-kryteria podziału i czynni-
ki wpływające na renomę 
usług hotelarskich; 

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 

Wyszukiwanie 
wzorca w tekście.  
Przetwarzanie na-
pisów. 
 

Typ znakowy i łańcucho-
wy, zapis i odczyt pliku 
tekstowego, odnajdywa-
nie ciągu znaków w tek-
ście, proste operacje na 
tekstach. 

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

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blo

gspot.com/ 

informatyka  
gr II 

Podstawy progra-
mowania , środo-
wisko C++. Język 
programowania  
 

•Wprowadzenie do języka 
programowania C++ 
•Programowanie to sztuka 
C++ 
•Środowisko programi-
styczne  

e-mail, Messenger 
 

 
------ 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



 

07.05.2020 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 Refleksje o pań-
stwie. 
 

Cele:  
- rozpoznanie problematy-
ki obywatelskiej tragedii; 
- wskazywanie powinności 
władzy określanych przez 
Chór; 
- wskazywanie cech poli-
tyka postępującego etycz-
nie. 

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 Piłka koszykowa w 
domu. 

Doskonalenie techniki 
rzutu do kosza. 

 
------ 

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

3.  geografia Procesy krasowe. 
 

Zapoznam się z czynnikami 
mającymi wpływ na tempo 
rozpuszczania skał. Nauczę 
się: wyjaśnić proces kra-
sowienia; wyjaśnić proces 
powstawania jaskiń; roz-
poznać formy powierzch-
niowe powstające wsku-
tek procesów krasowych; 
rozpoznać formy szaty 
naciekowej w jaskini; 
wskazać na mapie świata i 
Europy obszary krasowe. 

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 Procesy beztleno-
wego uzyskiwania 
energii c. d. 
 

Zapoznam się z definicją 
oraz rodzajami fermenta-
cji. Nauczę się: opisać 
przebieg oraz znaczenie 
fermentacji mlekowej i 
alkoholowej; określić zysk 
energetyczny procesów 
beztlenowych; porównać 

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-

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 



oddychanie tlenowe z 
fermentacją mlekową; 
opisać sposoby wykorzy-
stania przez człowieka 
fermentacji mlekowej i 
alkoholowej. 

niom na platformie learnin-
gApps.org 

5.  matematyka Wektory w ukła-
dzie współrzęd-
nych. 
 

Cele: Uczeń posługuje się 
pojęciem wektora i wekto-
ra przeciwnego, oblicza 
współrzędne wektora, 
wyznacza współrzędne 
początku lub końca wekto-
ra. 

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 Siły Zbrojne Rzecz-
pospolitej Polskiej.  
                       
 

Treści: 
Zadania, struktura, wypo-
sażenie i uzbrojenie Sił 
Zbrojnych RP. 

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 
nauczyciel będzie udostępniał 

dodatkowe wspomagające 
materiały na stronie interne-

towej  szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

7.  pkm Obróbka skrawa-
niem – wiadomości 
podstawowe. 
 

Podstawowe rodzaje ob-
róbki skrawaniem, po-
wierzchnie i krawędzie 
skrawające noża tokar-
skiego, budowa tokarki 
uniwersalnej, rodzaje noży 
tokarskich, skrawalność 
materiałów, rodzaje obra-
biarek sterowanych nume-
rycznie i ich wyposażenie. 

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  

Etyka zawodowa . 
Kodeks etyki hote-
larza  
 

Cel: 
 nauczę się dlaczego ucz-
ciwość i etyka są tak waż-
ne w zawodzie hotelarza 
oraz omówię aspekty pra-
cy i stosunki uwzględnione 

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 



w kodeksie etyki hotelarza  
 

Odpowiedzialność 
etyczno- moralna. 

Cel: nauczę się czym jest 
odpowiedzialność oraz 
zapoznam się które z za-
sad etycznych dotyczą w 
szczególności pracownika 
hotelu 

08.05.2020 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 

Wstawki dla gości 
VIP i zasady korzy-
stania z minibarów. 
 

Cel: zapoznam się z rodza-
jami i wzorami wstawek 
dla gości VIP , zasadami 
korzystania z minibarów 
oraz potrafię poprawnie 
wypełnić zlecenie wstawki 
i zestawienie zużycia mini-
barów   

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  

2.  pracownia 
usług dodat-

kowych 

Sprzedaż usług 
dodatkowych  
 

Cel: Zapoznam się z formą 
sprzedaży usług dodatko-
wych 

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 i 
sprzedaż pakietów 
usług. Zasady od-
płatności za usługę. 

Cel:  Zapoznam się z pro-
pozycją pakietów usług 
oferowanych w hotelu , ze 
sposobem obliczania ceny 
za usługę w składanej 
ofercie oraz zasadami 
sporządzania przykłado-
wej faktury 

3.  pracownia 
obsługi kon-

sumenta 

Planowanie menu 
śniadaniowego - 
karty śniadaniowe. 
 

Cel: Przypomnę sobie me-
nu śniadań serwowanych 
w hotelach , korzystając z  
produktów dostępnych w 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna oraz 
kontakt telefoniczny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez sprawdzenie 

skanów lub zdjęć  przesyłanych 
na pocztę elektroniczną  lub 

Messenger; Strona inter-
netowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl  



Planowanie menu 
śniadaniowego - 
karty śniadaniowe. 

domu przygotuję i zapre-
zentuję dowolny rodzaj 
śniadania z karty śniada-
niowej. 

Messengera   

4.  diagnozowanie 
zespołów 
poj.sam. 

Diagnostyka wtry-
skiwaczy silnika ZS. 

 
-------- 

 
------- 

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. 

Lutowanie materia-
łów. 
 

Treści nauczania (cele 
lekcji): Uczeń pozna zasa-
dy lutowania lutownicą. 

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

ciach w formie stacjonarnej 

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

 

 


