
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

01.06.2020 r. – 05.06.2020 r. 

Klasa I A HOT + TPS 

01.06.2020 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 Konsultacje stacjo-
narne. 

-------- 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 Sztuka i architektu-
ra średniowiecza – 
cz. 2 
 

•architektura gotycka – 
cechy charakterystyczne 
•sztuka gotycka – tematy-
ka 
•symbolizm sztuki gotyc-
kiej 
•zapoznanie z najważniej-
szymi pojęciami, związa-
nymi z lekcją 
•praca z materiałem iko-
nograficznym 
•praca z tekstem źródło-
wym 

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 Typy genetyczne 
gleb. 
 

Nauczę się: ocenić przy-
datność rolniczą oraz 
scharakteryzować po-
szczególne typy gleb stre-
fowych, astrefowych i 
pozastrefowych; opisać 
rozmieszczenie głównych 

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-

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 



typów gleb na świecie na 
podstawie mapy; rozpo-
znać typy gleb na podsta-
wie opisu i schematu pro-
filu glebowego; opisać 
czynniki powodujące de-
gradację gleb 

ności zadań przydzielonych ucz-
niom na platformie learnin-

gApps.org 

4.  wf Gry i zabawy „orzeł 
czy reszka” 
 

Treści:  
- trening stacyjny 
- ćwiczenia izometryczne 

 
------ 

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

5.  matematyka Proporcjonalność 
odwrotna. 
 

Cele: Uczeń wyznacza 
współczynnik proporcjo-
nalności odwrotnej, stosu-
je proporcjonalność od-
wrotną do rozwiązywania 
zadań 

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 Konsultacje stacjo-
narne. 

-------- 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 Organizacja Kościo-
ła. 
 

cel dydaktyczny: ukazanie 
struktur kościelnych. 
cel wychowawczy: kształ-
towanie świadomości 
czynnego uczestnictwa w 
tych strukturach. 

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

nanych prac 

materiały będą wysyane po-
przez Messenger, e-mail 

02.06.2020 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) 

Udzielanie I-ej po-
mocy - ćwiczenia 
 

Treści nauczania (cele 
lekcji): bezpieczeństwo 
udzielającego I-ej pomocy 
przedmedycznej, nabycie 
umiejętności wezwania 
pomocy, nabycie umiejęt-

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

strona internetowa szkoły:  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



ności ułożenia poszkodo-
wanego w pozycji bocznej 
ustalonej, utrwalenie 
umiejętności wykonania 
resuscytacji krążeniowo- 
oddechowej. 

2.  budowa  
pojazdów 

Elementy podatne 
w przegubach i 
wałach. 
 

Cele lekcji: poznam budo-
wę elementów stosowa-
nych w przegubach i wa-
łach 

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 
hotelu do obsługi 
osób niepełno-
sprawnych – oto-
czenie i budynek 
hotelu. 

Na lekcji poznam: 
-szczegółowe elementy i 
parametry mające szcze-
gólne znaczenie dla obsłu-
gi gości niepełnospraw-
nych w otoczeniu hotelu 
oraz w samym budynku 
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 Prawo stałości 
składu. Wzory em-
piryczny i rzeczywi-
sty związku che-
micznego. 
 

Nauczę się: stosować po-
jęcia – skład jakościowy, 
skład ilościowy, wzór em-
piryczny, wzór rzeczywi-
sty; wykonywać obliczenia 
związane z pojęciami skła-
du jakościowego i ilościo-
wego związku chemiczne-
go; wykonywać obliczenia 
związane z pojęciami sto-
sunku atomowego, maso-
wego i procentowego 
pierwiastków w związku 
chemicznym; wykonywać 
obliczenia związane z pra-
wem stałości składu; wy-
konywać obliczenia zwią-
zane z ustalaniem wzorów 
empirycznego i rzeczywi-
stego związku chemiczne-

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 



go. 

4.  język niemiecki Berggipfel oder 
Wolkenkratzer?  

- miejsca zamieszkania w 
krajach niemieckojęzycz-
nych, 
-uczeń prezentuje swoje 
wymarzone miejsce za-
mieszkania i uzasadnia 
swój wybór, 
-uczeń opisuje na blogu 
swoje miejsce zamieszka-
nia; 

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 Konsultacje stacjo-
narne. 

-------- 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.  Patriotyzm wobec 
zagrożenia ojczy-
zny. 
 

Cele:  
- zapoznanie z kontekstem 
historycznym Kazań sej-
mowych Piotra Skargi; 
- znajomość pojęć: per-
swazja, środki retoryczne, 
wyliczenia; 
- wskazywanie w wypo-
wiedzi Skargi fragmentów 
o charakterze perswazyj-
nym. 

7.  pkm Charakterystyka i 
podział sprzęgieł. 
 

Definicja sprzęgła, cel sto-
sowania sprzęgieł, klasyfi-
kacja sprzęgieł wg cech 
funkcjonalno - konstruk-
cyjnych, normalizacja 
sprzęgieł, charakterystyka 
sprzęgieł nierozłącznych, 
sterowanych i samoczyn-
nych, obliczanie sprzęgieł 
nierozłącznych i ciernych, 
mechanizmy do przełą-
czenia sprzęgieł. 

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-

Usługi żywieniowe 
w żegludze mor-

Cel: Nauczę się  jakie usłu-
gi świadczone żywieniowe 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez sprawdzenie 

Messenger, strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



larstwie skiej. 
 

świadczone są na promach 
oraz zapoznam się ze 
schematem organizacyj-
nym części hotelowej stat-
ku   

poczta elektroniczna oraz 
kontakt telefoniczny 

skanów lub zdjęć  przesyłanych 
na pocztę elektroniczną  lub 

Messengera   

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. 

03.06.2020 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 Znaczenie sakra-
mentu bierzmowa-
nia. 
 

cel dydaktyczny: ukazanie 
treści, sensu i znaczenia 
bierzmowania. 
cel wychowawczy: wzbu-
dzenie świadomości życia 
łaską tego sakramentu. 

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 cz 2. 
 

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 Ungewöhnliche  
Museen. 

- muzea i ich funkcjono-
wanie, 
-uczeń prezentuje infor-
macje o ciekawych muze-
ach w Polsce, 
-uczeń informuje, jakie 

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)” 



muzeum chciałby odwie-
dzić, i uzasadnia swoją 
opinię; 

4.  wf Gry i zabawy „orzeł 
czy reszka” 
 

Treści:  
- trening stacyjny 
- ćwiczenia izometryczne 

 
------ 

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

5.  historia Kultura średnio-
wiecznej Polski 
 

•rozwój szkolnictwa i nau-
ki w Polsce 
•dwór królewski jako cen-
trum kulturalne 
•styl romański i gotycki w 
Polsce 
•rozwój języka polskiego 
•literatura polskiego śre-
dniowiecza 
•zapoznanie z najważniej-
szymi pojęciami, związa-
nymi z lekcją 
•praca z materiałem iko-
nograficznym 
•praca z tekstem źródło-
wym 

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 My future inten-
tions. 
 

Treści nauczania: Wyraża-
nie zamiarów i planów co 
do przyszłości za pomocą 
konstrukcji „be going to” 

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 

Przekładnie główne 
– zadania, budowa 
i rodzaje. 
 

Cele lekcji: poznam zada-
nia, budowę i rodzaje 
przekładni głównych 

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 

Konsultacje stacjo-
narne. 

-------- 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 cd. 
 

Cel stosowania arkuszy 
stylów CSS, zalety stylów, 
postać kaskadowego arku-
sza stylów, sposoby defi-

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

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blo

gspot.com/ 



niowania arkusza stylu: 
wpisany, osadzony, ze-
wnętrzny, tworzenie klas, 
dziedziczenie, jednostki i 
atrybuty arkusza stylu. 

informatyka  
gr II 

Przedstawienia 

danych na wykre-

sie, różne wykresy 

Podstawy Excela, wpro-

wadzenie do Excela 

e-mail, Messenger 
 

 
------ 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

04.06.2020 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 Renesans – powtó-
rzenie wiadomości. 
 

Cele: - renesansowa wizja 
człowieka; 

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 Gry i zabawy „orzeł 
czy reszka” 
 

Treści:  
- trening stacyjny 
- ćwiczenia izometryczne 

 
------ 

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

3.  geografia Typy genetyczne 
gleb c. d. 
 

Nauczę się: ocenić przy-
datność rolniczą oraz 
scharakteryzować po-
szczególne typy gleb stre-
fowych, astrefowych i 
pozastrefowych; opisać 
rozmieszczenie głównych 
typów gleb na świecie na 
podstawie mapy; rozpo-
znać typy gleb na podsta-
wie opisu i schematu pro-
filu glebowego; opisać 
czynniki powodujące de-
gradację gleb. 

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 Konsultacje stacjo-
narne. 

-------- 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 Proporcjonalność 
odwrotna – roz-
wiązywanie zadań. 
 

Cele: Uczeń stosuje pro-
porcjonalność odwrotną 
do rozwiązywania zadań 

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 Ocena stanu po-
szkodowanego.  
 
                      
 

Treści: 
Wstępna ocena poszko-
dowanego 
Przytomny – nieprzytomny 
Ocena oddechu 
Pozycja boczna bezpieczna 

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 Podstawowe ro-
dzaje przekładni 
mechanicznych. 
 

Definicja przekładni, cel 
stosowania przekładni 
mechanicznych w maszy-
nach, rodzaje przekładni 
mechanicznych, podsta-
wowe parametry prze-
kładni, podstawowe cechy 
użytkowe przekładni me-
chanicznej, zalety i wady 
przekładni zębatych, prze-
kładnie obiegowe, cierne i 
cięgnowe. 

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  

Zasady obsługi 
klienta na przykła-
dzie wybranych 
hoteli.    

Cel: Dokonam charaktery-
styki najważniejszych za-
sad obsługi klienta w róż-
nych sieciach 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 interneto-
wa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Zasady obsługi 
klienta na przykła-
dzie wybranych 
hoteli.    

05.06.2020 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 
świadczone w 
transporcie lotni-
czym i komunikacji 
lądowej.     
 

Cel: Nauczę się gdzie przy-
gotowuje się i przechowu-
je potrawy serwowane na 
pokładach samolotów oraz 
w jaki sposób przygotowu-
je się sale konsumpcyjną 
w wagonach restauracyj-
nych. 

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. 

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 

3.  pracownia 
obsługi kon-

sumenta 

Śniadania wyda-
wane do pokoju 
hotelowym- po-
wtórzenie wiado-
mości. 

Cel: Powtórzę i utrwalę 
wiadomości dotyczące  
wydawania śniadania do 
pokoju hotelowego. 

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  

Śniadania wyda-
wane do pokoju 
hotelowym- po-
wtórzenie wiado-
mości. 



4.  diagnozowanie 
zespołów 
poj.sam. 

Diagnostyka silnika 
za pomocą urzą-
dzenia KTS. 

 
-------- 

 
------- 

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. 

Wymiana wkręca-
nych elementów 
blacharki samo-
chodowej. 
 

Treści nauczania (cele 
lekcji): Uczeń zna podsta-
wowe czynności przy wy-
mianie elementów wkrę-
canych. 

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

ciach w formie stacjonarnej 

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

 

 

 


