
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

15.06.2020 r. – 19.06.2020 r. 

Klasa I A HOT + TPS 

15.06.2020 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 Sztuka współcze-
sna w moim regio-
nie.  

Najważniejsze ośrodki 
sztuki współczesnej w 
regionie: Przemyśl, Rze-
szów – środowisko arty-
styczne, instytucje, twórcy 
i wybrane dzieła. Wybrane 
przykłady dzieł sztuki 
współczesnej w regionie. 

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 Ziemia przemyska i 
dynowska w śre-
dniowieczu – cz. 1 
 

•najważniejsze zabytki i 
przykłady dziedzictwa 
kulturowego w regionie 
•podania i legendy ludowe 
dotyczące ziemi przemy-
skiej i dynowskiej 
•sławni ludzie Podkarpacia 
•zapoznanie z najważniej-
szymi pojęciami, związa-
nymi z lekcją 
•praca z materiałem iko-
nograficznym 
•rozwój zainteresowań 

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 Strefy roślinne. 
 

Nauczę się: wymienić 
główne strefy roślinne na 
Ziemi i opisać ich roz-
mieszczenie na podstawie 
mapy tematycznej; podać 
charakterystyczne cechy 
głównych stref roślinnych 

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 



na Ziemi; omówić czynniki 
wpływające na piętrowe 
zróżnicowanie roślinności 
na Ziemi; porównać pię-
trowość roślinną w wy-
branych górach świata; 
wykazać zależność między 
klimatem a występowa-
niem formacji roślinnych 
w układzie strefowym. 

ności zadań przydzielonych ucz-
niom na platformie learnin-

gApps.org 

4.  wf Ćwiczenia koordy-
nacyjne „drabinka 
koordynacyjna” 
 

Treści:  
- koordynacja ruchowa 
- utrzymanie prawidłowej 
kondycji 

 
------ 

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

5.  matematyka Powtórzenie wia-
domości – funkcje. 
 

Cele: uczeń stosuje wia-
domości na temat funkcji, 
własności funkcji w zada-
niach powtórzeniowych. 

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 Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i 
Krwi Pana Jezusa. 
 

cel dydaktyczny: uczeń 
poznaje podstawowe 
prawdy o uroczystościach 
eucharystycznych. 
cel wychowawczy: zachęta 
do adoracji Najświętszego 
Sakramentu. 

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

nanych prac 

materiały będą wysyane po-
przez Messenger, e-mail 

16.06.2020 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  Udzielanie I-ej po- Treści nauczania (cele e-mail: jpacuszka@op.pl Ocenianie przesłanych drogą strona internetowa szkoły:  



(TPS) mocy – powtórze-
nie i uzupełnienie 
wiadomości 
 

lekcji): bezpieczeństwo 
udzielającego I-ej pomocy 
przedmedycznej, utrwale-
nie umiejętności wykona-
nia resuscytacji krążenio-
wo- oddechowej. 

elektroniczną prac pisemnych www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  budowa  
pojazdów 

Mechanizmy różni-
cowe, budowa i 
zasada działania. 

Cele lekcji: poznam budo-
wę i zasadę działania me-
chanizmów różnicowych 

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 dla osób 
niepełnospraw-
nych - miejsca par-
kingowe i garażo-
we oraz wejścia do 
hotelu. 

Na lekcji poznam: 
-oznakowanie miejsc par-
kingowych dla osób nie-
pełnosprawnych, 
- wymiary miejsc parkin-
gowych dla osób niepeł-
nosprawnych, 
-inne wymagania dotyczą-
ce miejsc parkingowych 
dla osób niepełnospraw-
nych, 
-wejście do hotelu – ro-
dzaje drzwi i ich wymiary; 

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 Obliczenia ste-
chiometryczne. 
 

Nauczę się: wykonywać 
obliczenia związane z pra-
wem zachowania masy; 
dokonać interpretacji (mo-
lowej, cząsteczkowej, ma-
sowej, objętościowej) 
równać reakcji chemicz-
nych; wykonywać oblicze-
nia związane ze stechio-
metrią równań reakcji 
chemicznych. 

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 Wiederholung zum 
Kapitel 6. 

Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 6. 
Ćwiczenia leksykalno – 
gramatyczne. 

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.  Barok – epoka 
przeciwieństw. 
 

Cele:  
- określenie ram czaso-
wych epoki; 
- kontekst kulturowy ba-
roku; 
- wydarzenia religijne cha-
rakteryzujące epokę; 
- symbole kultury baroku. 

7.  pkm Charakterystyka i 
klasyfikacja me-
chanizmów. 
 

Definicja mechanizmu, 
członu, węzła i pary kine-
matycznej, określanie 
stopni swobody członu, 
klasyfikacja par kinema-
tycznych i mechanizmów,  
zasada działania i zasto-
sowania mechanizmów: 
korbowego, jarzmowego i 
krzywkowego, mechani-
zmy do otrzymywania 
ruchu przerywanego. 

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 

Przepisy sanitarno- 
higieniczne doty-
czące sporządzania 
potraw. Zasady w 
zakresie bezpie-
czeństwa żywności  

Cel: Nauczę się zasad 
przechowywania żywności 
oraz zasad obowiązują-
cych w zakresie higieny 
produkcji i higienie po-
mieszczeń 

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 
kształtowania bezpiecz-
nych i higienicznych wa-
runków pracy w hotelu. 

17.06.2020 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 Różaniec siłą Ko-
ścioła. 
 

cel dydaktyczny: uczeń 
poznaje historię różańca 
cel wychowawczy: zachęta 
do codziennego odma-
wiania różańca. 

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 i 
utrwalenie wiado-
mości z klasy 
pierwszej. 
 

Treści nauczania: uczeń 
zna podstawowe pojęcia z 
fizyki z działów kinematy-
ka , grawitacja praca, moc 
i energia. Stosuje pojęcia 
poznane w tej klasie do 
rozwiązywania zadań tek-
stowych i problemowych. 

Messager, 
poczta elektroniczna skib-

ki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  język niemiecki Wiederholung zum 
Kapitel 6. 

Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 6. 
Ćwiczenia leksykalno – 
gramatyczne. 

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 koordy-
nacyjne „drabinka 
koordynacyjna” 
 

Treści:  
- koordynacja ruchowa 
- utrzymanie prawidłowej 
kondycji 

 
------ 

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

5.  historia Ziemia przemyska i 
dynowska w śre-
dniowieczu – cz. 2 
 

•najważniejsze zabytki i 
przykłady dziedzictwa 
kulturowego w regionie 
•podania i legendy ludowe 
dotyczące ziemi przemy-
skiej i dynowskiej 
•sławni ludzie Podkarpacia 
•zapoznanie z najważniej-
szymi pojęciami, związa-
nymi z lekcją 
•praca z materiałem iko-
nograficznym 
•rozwój zainteresowań 

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 activities and 
plans. 
 

Treści nauczania: Mówie-
nie o swoich planach i 
czynnościach za pomocą 

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

Uczniowie będą odsyłać zadania 
za pomocą Messenger’a. 

Otrzymają wiadomość zwrotną 

podręcznik oraz dodatkowe 
materiały na stronie interne-

towej szkoły 



konstrukcji be going to. telefoniczna, Messenger wraz z omówieniem i oceną. www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

7.  budowa  
pojazdów 

Mosty napędowe – 
zadania i rodzaje. 
 

Cele lekcji: poznam zada-
nia, budowę i rodzaje mo-
stów 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 

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 

Podstawy języka 
JavaScript. 
 

Typy zmiennych, komen-
tarze, operatory, instruk-
cje warunkowe, pętle, 
funkcje, zdarzenia, imple-
mentacja skryptu na stro-
nie WWW i jej rodzaje. 

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

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blo

gspot.com/ 

informatyka  
gr II 

Praca w konspekcie 
- Import treści z 
zewnętrznych pli-
ków - Globalne 
zarządzanie kolory-
styką, wyglądem 
slajdów i rozmiesz-
czeniem elemen-
tów na slajdach 
(wzorce)   

PowerPoint, funkcje pod-

stawowe i zaawansowane 

e-mail, Messenger 
 

 
------ 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

18.06.2020 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 Człowiek. Bóg 
świat w poezji me-
tafizycznej. 

Cele:  
- znajomość pojęcia anty-
nomia; 

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 koordy-
nacyjne „drabinka 
koordynacyjna” 
 

Treści:  
- koordynacja ruchowa 
- utrzymanie prawidłowej 
kondycji 

 
------ 

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

3.  geografia Powtórzenie wia- Powtórzę i utrwalę wia- Poprzez pocztę elektro- Postępy uczniów monitorowane Poczta elektroniczna 



domości z rozdziału 
„ Pedosfera i bio-
sfera”. 
 

domości o glebie oraz 
strefach roślinnych. 

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.  biologia Powtórzenie i 
utrwalenie wiado-
mości o komórce. 
 

Powtórzę oraz utrwalę 
wiadomości o budowie 
komórki roślinnej, zwie-
rzęcej i grzybowej oraz o 
cyklu komórkowym. 

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 Pisemny spraw-
dzian wiadomości. 
 

Cele: Sprawdzenie wia-
domości – funkcje. 

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 Resuscytacja krą-
żeniowo – odde-
chowa dorosłych.  
 
                      
 

Treści: 
Nagłe zatrzymanie krąże-
nia. 
Uciskanie klatki piersiowej 
Prowadzenie oddechów 
ratowniczych 

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 Pojęcie maszyny. 
Kryteria klasyfikacji 
maszyn. Rodzaje, 

Definicja maszyny, ogólny 
podział maszyn, rodzaje 
paliw, odnawialne i nieod-

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

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blo

gspot.com/ 



zasoby i źródła 
energii. Paliwa. 
 

nawialne źródła energii, 
klasyfikacja paliw ze 
względu na pochodzenie i 
stan skupienia, skład che-
miczny i wartość opałowa 
poszczególnych paliw. 

8.  pracownia  
służby pięter  

Konflikty między-
ludzkie.    
 

Cel: Poznam jakie są 
główne przyczyny i rodzaje  
konfliktów w hotelarstwie 
oraz dowiem których pra-
cowników dotykają one w 
największym stopniu. 

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 

Sposoby rozwiązy-
wania konfliktów 
międzyludzkich.    

Cel: Nauczę się jakie są 
typy negocjacji oraz jakie 
są warunki, aby negocjacje 
można było uznać za za-
kończone sukcesem oraz 
co to jest BANTA i jak 
można ją osiągnąć. 

19.06.2020 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 

Wymagania sani-
tarno  - epidemio-
logiczne w stosun-
ku do personelu.  
 

Cel: Poznam jakie badania 
powinien wykonać kandy-
dat na pracownika gastro-
nomii oraz zasady prze-
strzegania higieny osobi-
stej i higieny produkcji. 

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 

Instalacje i urzą-
dzenia techniczne 
w obiektach hote-
lowych. 

Cel: Poznam jakie instala-
cje i urządzenia techniczne 
mają zastosowanie w 
obiektach 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  

Klasyfikacja koń-
coworoczna. 

Cel: Uczniowie dokonają 
podsumowania pracy 
rocznej, zostaną ustalone 
oceny roczne. 



3.  pracownia 
obsługi kon-

sumenta 

Powtórzenie i 
utrwalenie wiado-
mości.  

Cel: Dokonam podsumo-
wania wiadomości doty-
czącego zagadnień zwią-
zanych z obsługą konsu-
menta w hotelu – rozwią-
zywanie zadań teoretycz-
nych uwzględniających 
pytania z zakresu świad-
czenia śniadań w hotelu. 

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  

Powtórzenie i 
utrwalenie wiado-
mości. 

4.  diagnozowanie 
zespołów 
poj.sam. 

Diagnostyka pom-
py vacum. 

 
-------- 

 
------- 

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 oszybo-
wań czołowych i 
tylnych samocho-
du. 
 

Treści nauczania (cele 
lekcji): Uczeń zna czynno-
ści i zasady wymiany oszy-
bowania czołowego i tyl-
nego. 

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

ciach w formie stacjonarnej 

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

 

 

 


