
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

23.06.2020 r. – 25.06.2020 r. 

Klasa I A HOT + TPS 

23.06.2020 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 – powtórze-
nie i uzupełnienie 
wiadomości 
 

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

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

strona internetowa szkoły:  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  budowa  
pojazdów 

Półosie napędowe- 
zadania, budowa 
rodzaje. 
 

Cele lekcji: Poznam zada-
nia oraz budowę i rodzaje 
półosi 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 

Przystosowanie 
obiektu hotelar-
skiego do obsługi 
osób niepełno-
sprawnych – po-
wtórzenie wiado-
mości. 

Na lekcji powtórzę, utrwa-
lę i usystematyzuję wia-
domości z zakresu wyma-
gań architektonicznych i 
innych wobec obiektu 
hotelarskiego dostępnego 
dla gości niepełnospraw-
nych. 

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 Powtórzenie wia-
domości z rozdziału 
„Stechiometria”. 
 

Powtórzę i utrwalę wia-
domości o stechiometrii. 

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 Virtuelle Reise 
nach Deutschland. 

Na lekcji: 
-obejrzę filmy dotyczące 
atrakcji turystycznych w 
Niemczech, 
-poznam najsłynniejsze 
atrakcje turystyczne w 
Niemczech, 
-poznam polecane cele 
podróży i miejsca poleca-
ne na urlop w Niemczech; 

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 Miłość w wierszach 
J. A. Morsztyna. 
 

Cele:   
- znajomość pojęcia kon-
cept; 
- obraz życia po śmierci w 
wierszach Morsztyna; 
- okres warunkowy w tek-
stach poety. 

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.  Słowa wieloznacz-
ne. 
 

Cele:  
- określenie ram czaso-
wych epoki; 
- znajomość pojęć: treść 
wyrazu, zakres wyrazu, 
desygnat; 
- homonimia, antonimia, 
polisemia, synonimia, 
znaczenia nieostre, meta-
fory językowe; 
- rozpoznawanie w/w zja-
wisk językowych w tek-
stach. 

7.  pkm Rodzaje, budowa, 
zasada działania i 
zastosowania 
pomp wyporowych 
i wirowych. 
 

Zasada działania pomp 
wirowych i wyporowych, 
podstawowe rozwiązania 
konstrukcyjne pomp i ich 
charakterystyki, porówna-
nie własności pomp wypo-
rowych i wirowych, typo-
we zastosowania pomp, 

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

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blo

gspot.com/ 



pompy tłokowe jedno-
stronnego i dwustronnego 
działania, pompy wirowe: 
odśrodkową, helikoidalną i 
diagonalną, główne ele-
menty pomp, pompy zę-
bate, śrubowe i łopatko-
we. 

usługi żywie-
niowe w hote-

larstwie 

Powtórzenie i 
utrwalenie wiado-
mości. Usługi ży-
wieniowe w ru-
chomej bazie noc-
legowej.   

Cel: Dokonam podsumo-
wania podstawowych 
wiadomości dotyczących 
usług żywieniowych sto-
sowanych w ruchomej 
bazie noclegowej. 

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. 
 

Podsumowanie pracy 
rocznej    
Cel: Dokonam podsumo-
wania podstawowych 
wiadomości dotyczących 
zastosowania zasad bez-
piecznych i higienicznych 
warunków pracy w hote-
larstwie. 

24.06.2020 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 Narodziny św. Jana 
Chrzciciela. 
 

cel dydaktyczny – przybli-
żenie postaci św. Jana 
Chrzciciela. 
cel wychowawczy – 
wzmocnienie wiary w do-
bie prześladowań 

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 cd.  

Treści nauczania: uczeń 
zna podstawowe pojęcia z 
fizyki z działów kinematy-
ka, grawitacja praca, moc i 

Messager, 
poczta elektroniczna skib-

ki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



 energia. Stosuje pojęcia 
poznane w tej klasie do 
rozwiązywania zadań tek-
stowych i problemowych. 

3.  język niemiecki Virtuelle Reise 
nach Österreich. 

Na lekcji: 
-obejrzę filmy dotyczące 
atrakcji turystycznych w 
Austrii, 
-poznam najsłynniejsze 
atrakcje turystyczne w 
Austrii, 
-poznam polecane cele 
podróży i miejsca poleca-
ne na urlop w Austrii; 

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 Bezpieczeństwo 
nad wodą. 
 
 

Treści:  
- zasady bezpiecznego 
zachowania się nad zbior-
nikami wodnymi 

 
------ 

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

5.  historia Starożytność i śre-
dniowiecze – po-
wtórzenie materia-
łu z kl. I 
 

•najstarsze cywilizacje 
starożytnego Wschodu i 
ich osiągnięcia 
•cywilizacja grecka i rzym-
ska 
•początki średniowiecznej 
Europy 
•powstanie państwa pol-
skiego i pierwsze wieki 
jego istnienia 
•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 Predictions about 
the future. 

Treści nauczania: Rozma-
wianie na temat przyszło-
ści. 

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 

Półosie napędowe- 
zadania, budowa 
rodzaje. 
 

Cele lekcji: Poznam zada-
nia oraz budowę i rodzaje 
półosi 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 cd. 
 

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 

Efektowna prezen-
tacja, wstawianie 
muzyki i klipu vi-
deo 

PowerPoint, funkcje pod-

stawowe i zaawansowane  

e-mail, Messenger 
 

 
------ 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

25.06.2020 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 Słowa neutralne i 
wartościujące. 
 

Cele:  
- znajomość pojęć: emo-
cjonalne zabarwienie 
słów, ekspresywizmy; 
-sposoby wyrażania emocji 
w języku; 
- słowa wartościujące: 
zdrobnienia i zgrubienia 
- peryfrazy. 

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 Bezpieczeństwo 
nad wodą. 
 
 

Treści:  
- zasady bezpiecznego 
zachowania się nad zbior-
nikami wodnymi 

 
------ 

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

3.  geografia Analiza odkrywki 
geologicznej.  Ob-
serwacje geolo-
gicznej w mojej 
okolicy. 
 

Zapoznam się ze sposo-
bem dokonywania analizy 
odkrywki geologicznej 
oraz obserwacji geologicz-
nych. 

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.  biologia Powtórzenie wia-
domości z klasy 
pierwszej. 
 

Powtórzę oraz utrwalę 
wiadomości z klasy pierw-
szej. 

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 Podsumowanie 
materiału. 
 

Cele: Powtórzenie i utrwa-
lenie wiadomości przewi-
dzianych programem nau-
czania. 

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 Jak uratować toną-
cego. 
 
                      
 

Treści: 
Podstawowe zasady ra-
townictwa wodnego. 

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 Ogólna charaktery-
styka maszyn sprę-
żających. 
 

Różnice między sprężarką, 
dmuchawą a wentylato-
rem, wykres indykatorowy 
sprężarki idealnej i rze-
czywistej, sprężanie wielo-
stopniowe, wydajność, 
ciśnienie, moc i sprawność 
sprężarki, podstawowe 

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

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blo

gspot.com/ 



elementy składowe sprę-
żarek, zasada działania i 
zastosowanie sprężarek 
przepływowych promie-
niowych i osiowych, zasa-
da działania sprężarki tło-
kowej i rotacyjnej. 

8.  pracownia  
służby pięter  

Powtórzenie i 
utrwalenie wiado-
mości. Rozwiazy-
wanie zadania 
praktycznego. 

Cel: Dokonam podsumo-
wania podstawowych 
wiadomości rozwiązując 
zadanie 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 interneto-
wa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Powtórzenie i 
utrwalenie wiado-
mości. Rozwiazy-
wanie zadania 
praktycznego. 

 


