
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

25.05.2020 r. – 29.05.2020 r.  

Klasa I A HOT + TPS 

25.05.2020 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 Sztuka współcze-
sna w Polsce 
  

Najważniejsze ośrodki 
sztuki współczesnej w 
Polsce: Gdańsk, Warsza-
wa, Kraków – środowisko 
artystyczne, instytucje, 
twórcy i wybrane dzieła. 
Wybrane przykłady dzieł 
sztuki współczesnej w 
Polsce (Elbląg, Gdańsk, 
Kraków, Łódź, Orońsko, 
Poznań, Tarnów, Wro-
cław). 

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 Kultura umysłowa 
wieków średnich 
 

•nurty filozoficzne kultury 
średniowiecznej 
•teologia i filozofia śre-
dniowiecza 
•rozwój uniwersytetów 
•średniowieczna literatura 
i kronikarstwo 
•zapoznanie z najważniej-
szymi pojęciami i faktami, 
związanymi z lekcją 
•rozwój zainteresowań 
•praca z różnymi rodzaja-
mi źródeł (ikonografika,  
tekst źródłowy) 

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 Powtórzenie wia-
domości z rozdziału 
„Procesy ze-

Powtórzę oraz utrwalę 
wiadomości o procesach 
wewnętrznych kształtują-

Poprzez pocztę elektro-
niczną:  

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów monitorowane 
będą poprzez przesyłanie roz-
wiązanych, a zadanych przez 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



wnętrzne kształtu-
jące powierzchnię 
Ziemi”. 
 

cych powierzchnię Ziemi. 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 

Platforma edukacyjna: learnin-
gApps.org 

4.  wf Trening interwało-
wy „TABATA”. 
 

Treści:  
- przygotowanie organi-
zmu do dużego wysiłku 
- rozwijanie aparatu odde-
chowego 
- rozwijanie mocy, siły i 
wytrzymałości 

 
------ 

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

5.  matematyka Inne przekształce-
nia wykresu funk-
cji. 
 

Cele: Uczeń na podstawie 
wykresu funkcji y=f(x0 
szkicuje wykresy funkcji 
ǀf(x)ǀ 
i y =f(ǀxǀ) 

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 Language review. 
 

Treści nauczania: Powtó-
rzenie i utrwalenie wia-
domości. 

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

nanych prac 

materiały będą wysyane po-
przez Messenger, e-mail 

26.05.2020 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 zatruć. 

Treści nauczania (cele 
lekcji): bezpieczeństwo 
udzielającego I-ej pomocy 
przedmedycznej w przy-
padku zatrucia , postępo-

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

strona internetowa szkoły:  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



wanie w przypadku zatru-
cia pokarmowego, udzie-
lanie I-ej pomocy w przy-
padku zaczadzenia 

2.  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 

Usługi hotelarskie 
w ruchomej bazie 
noclegowej – po-
wtórzenie wiado-
mości. 

Na lekcji powtórzę i utrwa-
lę wiadomości z zakresu 
usług hotelarskich świad-
czonych w środkach 
transportu. 

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 Objętość molowa 
gazów. 
 

Nauczę się: stosować po-
jęcia – objętość molowa 
gazów, warunki normalne 
i warunki standardowe; 
wymienić czynniki wpły-
wające na objętość gazu; 
wykonywać obliczenia 
związane z pojęciem – 
objętość molowa gazów w 
różnych warunkach. 

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 Fragebogen.(Tipps 
zum Schreiben). 
  
 

Uczeń – na podstawie 
materiału leksykalnego - 
poćwiczy umiejętność 
tworzenia krótkiej ankiety. 

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 Rozterki religijne w 
„Trenach” c.d. 
    
 

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 

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

foniczną 697512149 

Uczniowie przesyłają do nau-
czyciela wypracowania zadane 

w zeszłym tygodniu 

na grupie Messenger 



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. 

6.  Dramat społeczny 
– Romeo i Julia. 
 

Cele:  
-  formułowanie zasadni-
czego tematu dramatu; 
- określanie, co jest 
przedmiotem sporu; 
- określanie kontekstu 
historycznego wydarzeń 
ukazanych w dramacie; 
- znajomość pojęć: trage-
dia nowożytna, konflikt 
społeczny. 

7.  pkm Charakterystyka, 
rodzaje i obliczanie 
osi i wałów. 
 

Definicja osi i wału, klasy-
fikacja osi i wałów, czopy 
osi i wałów, dobór mate-
riału na oś i wał, obciąże-
nia działające na oś i wał, 
obliczanie osi i wałów, 
projektowanie wału ma-
szynowego. 

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 

Catering jako im-
preza specjalna. 

Cel: Nauczę  jakie kroki 
trzeba podjąć aby zorgani-
zować imprezę cateringo-
wą przez gastronomię 
hotelową. 

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) 

Powtórzenie i 
utrwalenie wiado-
mości   
 

Cel: Dokonam podsumo-
wania podstawowych 
wiadomości dotyczących 
udzielania pierwszej po-
mocy w stanach zagroże-



nia życia i zdrowia gości 
hotelowych 

27.05.2020 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 BRAK INFORMACJI  BRAK INFORMACJI 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- przyczyny i 
opis ruchu prosto-
liniowego.  
 

Treści nauczania: ćwiczy-
my umiejętność rozwią-
zywania zadań ze zbioru , 
rozszerzamy wiadomości 
zdobyte w II dziale doty-
czące ruchu prostolinio-
wego i jego rodzajów. 
Liczy zadania rachunkowe 
i tekstowe. 

Messager, 
poczta elektroniczna skib-

ki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  język niemiecki Meine vier Wände.
  

Na lekcji uczeń pozna:  
- nazwy mebli i sprzętów 
domowych  
- określanie położenia  
- przyimki określające po-
łożenie in, auf, an, vor 

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 Trening interwało-
wy „TABATA”. 
 

Treści:  
- przygotowanie organi-
zmu do dużego wysiłku 
- rozwijanie aparatu odde-
chowego 
- rozwijanie mocy, siły i 
wytrzymałości 

 
------ 

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

5.  historia Sztuka i architektu-
ra średniowiecza – 
cz. 1 
 

•architektura romańska – 
cechy charakterystyczne 
•sztuka romańska – tema-
tyka 
•symbolizm sztuki romań-
skiej 

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-

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

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



•zapoznanie z najważniej-
szymi pojęciami, związa-
nymi z lekcją 
•praca z materiałem iko-
nograficznym 
•praca z tekstem źródło-
wym 

jaśnieniem 

6.  język angielski Life events. 
 

Treści nauczania: Słownic-
two związane z ważnymi 
wydarzeniami w życiu 
człowieka. 

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 
przegubów. 
 

Cele lekcji: poznam obsłu-
gę i naprawę 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 

Przystosowanie 
obiektu hotelar-
skiego do obsługi 
osób niepełno-
sprawnych – część 
ogólnodostępna. 

Na lekcji poznam: 
- minimalne wymagania 
ustawowe w zakresie do-
stosowania obiektów ho-
telarskich do obsługi gości 
niepełnosprawnych, 
-podział obiektów hotelar-
skich ze względu na ich 
dostępność dla osób nie-
pełnosprawnych; 

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 

Kaskadowe arkusze 
stylów. 
 

Cel stosowania arkuszy 
stylów CSS, zalety stylów, 
postać kaskadowego arku-
sza stylów, sposoby defi-
niowania arkusza stylu: 
wpisany, osadzony, ze-
wnętrzny, tworzenie klas, 
dziedziczenie, jednostki i 
atrybuty arkusza stylu. 

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

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blo

gspot.com/ 

informatyka  
gr II 

Tworzenie prostej 
formuły, stosowa-
nie formatu licz-
bowego 

Podstawy Excela, wpro-
wadzenie do Excela 

 

e-mail, Messenger 
 

 
------ 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



28.05.2020 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 Psychologia i język 
miłości. 
 

Cele:  
- znajomość pojęć: meta-
fora poetycka, symbol, 
pytanie retoryczne, para-
lelizm składniowy; 
- wskazywanie paraleli-
zmów składniowych i me-
tafor poetyckich we frag-
mencie dramatu; 
- nazywanie uczuć, które 
względem siebie wyrażają 
kochankowie; 
- związek pomiędzy spo-
sobem porozumiewania 
się, a siłą uczucia. 

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 Trening interwało-
wy „TABATA”. 
 

Treści:  
- przygotowanie organi-
zmu do dużego wysiłku 
- rozwijanie aparatu odde-
chowego 
- rozwijanie mocy, siły i 
wytrzymałości 

 
------ 

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

3.  geografia Powstawanie gleb. 
 

Nauczę się: wyjaśnić zna-
czenie terminu gleba; 
wymienić składniki gleby; 
charakteryzować czynniki 
glebotwórcze i procesy 
glebotwórcze; omówić 
podstawowe profile gle-
bowe; charakteryzować 
najważniejsze poziomy 
glebowe na podstawie 
ilustracji profili glebowych; 

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 



wyjaśnić znaczenie termi-
nów: przydatność rolnicza 
gleb, żyzność, urodzaj-
ność; wyjaśnić różnicę 
między żyznością a uro-
dzajnością. 

4.  biologia Powtórzenie i 
utrwalenie wiado-
mości z rozdziału 
„Metabolizm”. 
 

Powtórzę oraz utrwalę 
wiadomości o metaboli-
zmie. 

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 Ochrona przed 
skażeniami 
 
                      
 

Treści: 
Źródła zagrożeń biologicz-

no‑chemicznych. 
Indywidualne środki 
ochrony przed skażeniami 
i zakażeniami. 
Zastępcze środki ochrony 
przed skażeniami. 

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 Charakterystyka, 
klasyfikacja i obli-
czanie łożysk śli-
zgowych i tocz-
nych. 
 

Definicja i rodzaje łożysk, 
charakterystyka i klasyfi-
kacja łożysk ślizgowych, 
budowa łożyska ślizgowe-
go, sposoby smarowania 
łożysk ślizgowych, mate-

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

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blo

gspot.com/ 



riały na panewki łożysk 
ślizgowych, obliczanie 
łożysk ślizgowych, charak-
terystyka i klasyfikacja 
łożysk tocznych, główne 
cechy konstrukcyjne ło-
żysk tocznych na podsta-
wie ich symboli, dobór 
łożysk tocznych do zada-
nych warunków pracy. 

8.  pracownia  
służby pięter  

Zasady komuniko-
wania się z gośćmi 
hotelowymi. 

Cel: Dokonam charaktery-
styki procesu komunikacji 
międzyludzkiej , wymienię 
jego etapy oraz poznam 
jak odnosi się on do ko-
munikacji pomiędzy pra-
cownikiem służby pięter a 
gościem. 

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 

Komunikacja wer-
balna i niewerbal-
na 

Cel: Nauczę się definicji 
„komunikacji werbalnej „ i 
„komunikacji niewebalnej” 
oraz czym różnią się te 
dwa rodzaje komunikacji 
interpersonalnej     

29.05.2020 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 

Usługi żywieniowe 
w transporcie kole-
jowym  
 

Cel: Nauczę się jaki są 
rodzaje wagonów oferują-
cych usługi gastronomicz-
ne oraz poznam etapy 
przygotowania sali kon-
sumpcyjnej w transporcie 
kolejowym. 

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 

Rozwiazywanie 
zadań praktycz-
nych – sporządza-
nie kosztorysu i 
faktury. 

Cel:  Dokonam podsumo-
wania podstawowych 
wiadomości rozwiązując 
zadania praktyczne przy-
gotowujące do egzaminu 
potwierdzającego kwalifi-
kacje zawodowe. 

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  

Rozwiazywanie 
zadań praktycz-
nych – sporządza-
nie kosztorysu i 
faktury. 

3.  pracownia 
obsługi kon-

sumenta 

Standardy serwi-
sowe – lista śnia-
daniowa dań gorą-
cych i ich zastoso-
wanie . 

Cel: Nauczę się co to jest 
lista śniadaniowa,  jak 
wygląda schemat listy 
śniadaniowej oraz co za-
wiera karta menu śniada-
niowego . 

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  

Procedury wyda-
wania śniadań  w 
sali konsumpcyjnej 

Cel: zapoznam się z przy-
kładowymi procedurami 
wydawania śniadań w sali 
konsumenckiej     ( otwie-
ranie , obsługa i zamknie-
cie śniadań ). 

4.  diagnozowanie 
zespołów 
poj.sam. 

Diagnostyka układu 
zasilania Common 
Rail. 

 
-------- 

 
------- 

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. 

Ocena stanu tech-
nicznego elemen-
tów karoserii po-
jazdu. 

Treści nauczania (cele 
lekcji): Uczeń potrafi okre-
ślić stan uszkodzenia ele-
mentów karoserii. 

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

ciach w formie stacjonarnej 

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

 

 

 


