
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

18.05.2020 r. – 22.05.2020 r.  

Klasa I B HOT + TPS 

18.05.2020 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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  biologia Ochrona przyrody w 
Polsce. 
 

Nauczę się: wyjaśnić różni-
ce pomiędzy formami 
ochrony indywidualnej; 
wyjaśnić rolę poszczegól-
nych form ochrony przyro-
dy; wskazać na mapie parki 
narodowe; wyjaśnić zna-
czenie otulin tworzonych 
wokół parków narodo-
wych; klasyfikować parki 
narodowe według daty 
założenia i wielkości; klasy-
fikować rezerwaty przyro-
dy ze względu na przed-
miot ochrony i typ ekosys-
temu; rozpoznać gatunki 
roślin, zwierząt i grzybów 
podlegających ochronie; 
wskazać przykłady chro-
nionych gatunków roślin i 
zwierząt występujących w 
najbliższej okolicy. 

Poprzez pocztę elektro-
niczną: iwo-

na.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów monito-
rowane będą poprzez prze-

syłanie rozwiązanych, a 
zadanych przez nauczyciela 
prac, a także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie po-

prawności zadań przydzie-
lonych uczniom na platfor-

mie learningApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 

2.  wf Ćwiczenia na dywanie. 
 

Treści:  
- utrzymanie sprawności 
fizycznej 
- dbałość o harmonijny 
rozwój organizmu 
- kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za wła-

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



sne zdrowie 

3.  religia Karol, który został Świę-
tym. 
 

Cele: 
- uczeń zna główne fakty z 
życia Jana Pawła II. 
- uczeń poznaje wzorce 
postępowania. 

Messenger, e-mail uczniowie będą przesyłali 
swoje prace, a także foto-
grafie wykonanych prac 

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

4.  język polski 
 

Cel, dla którego niebo 
mię na świat posłało… 
Ideały błędnego rycerza 
a realia życia. 
 
 

Zapoznam się z: 
- z cechami bohatera tra-
gicznego na przykładzie 
Don Kichota, 
- charakterystyką Don Ki-
chota jako błędnego ryce-
rza, 

e – mail: 
magdah5@o2.pl,  

strona szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  Między dwiema krań-
cowymi wadami: tchó-
rzostwem i zuchwal-
stwem… Tragiczna wiel-
kość i patetyczna 
śmieszność Don Kicho-
ta. 

Zapoznam się z:  
- niejednoznacznością kre-
acji głównego bohatera 
powieści Cervantesa, 
- pojęciem deheroizacji 
bohatera, 

6.  matematyka Zastosowanie funkcji 
kwadratowej – zadania. 
 

Cele lekcji: Uczeń stosuje 
pojęcie najmniejszej i naj-
większej wartości funkcji, 
wyznacza wartość naj-
mniejszą i największą w 
przedziale domkniętym, 
stosuje własności f. kwa-
dratowej do rozwiązywania 
zadań optymalizacyjnych. 

platforma Classroom  
ewentualnie Messenger 
 
 
 
 

 

Uczniowie będą otrzymy-
wać oceny za rozwiązane i 
przesłane do nauczyciela 
zadania, referaty, prezen-
tacje, testy itp. Informacja 
o ocenie wraz z komenta-
rzem zostanie podana na 

platformie Classroom. 

Podręcznik, pozostałe materiały 
w postaci prezentacji, filmów, 
zdjęć zostaną przekazane ucz-

niom na platformie 

7.  podstawy przed-
siębiorczości 

Prawa i obowiązki pra-
cownika i pracodawcy. 
 

Cele: poznanie obowiąz-
ków pracownika i praco-
dawcy wynikających z cza-
su pracy, przepisów bhp i 
przeciwpożarowych, prawa 
pracownika i pracodawcy 
wynikające z kodeksu pra-
cy. 
 

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą infor-
mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



19.05.2020 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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  BHP 
(TPS) 

Pierwsza pomoc w 
przypadku porażenia 
prądem elektrycznym 
 

Treści nauczania (cele lek-
cji): bezpieczeństwo udzie-
lającego I-ej pomocy 
przedmedycznej porażo-
nemu prądem elektrycz-
nym, sposoby uwalniania 
porażonego spod działania 
prądu elektrycznego, wy-
konywanie resuscytacji 
krążeniowo- oddechowej. 

e-mail: jpacuszka@op.pl Ocenianie przesłanych dro-
gą elektroniczną prac pi-

semnych 

strona internetowa szkoły:  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

budowa  
pojazdów 

Obsługa i naprawa wa-
łów napędowych.  
 

Cele lekcji: zapoznam się z 
obsługą i naprawą wałów 
napędowych 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz kon-

takt telefoniczny 

zdjęcia wykonanych zadań 
uczniowie będą wysyłali na 
pocztę elektroniczną  lub 
Messenger, a te zostaną 

poddane ocenie  

podręcznik oraz dodatkowe ma 
wysłane do uczniów w aplikacji 

Messenger 

2.  usługi  
żywieniowe 

Obsługa gastronomicz-
na szkoleń i konferencji. 
 

Cel: Nauczę się co obejmu-
ją tzw. przerwy kawowe 
oraz zasadę organizacji 
konferencji w formie stołu 
szwedzkiego , bufetu stoją-
cego, zasiadanego 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefonicz-

ny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez spraw-
dzenie skanów lub zdjęć  
przesyłanych na pocztę 

elektroniczną  lub Messen-
gera   

Messenger, strona internetowa 
szkoły  

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

BHP 
(HOT) 

Ewakuacja poszkodo-
wanych  
 

Cel: nauczę się w jakich 
sytuacjach należy przepro-
wadzać ewakuację poszko-
dowanych oraz sposoby 
przenoszenia poszkodowa-
nego ( chwyt Rauteka , 
sposób „matczyny” , „stra-
żacki  „na barana” oraz 
„krzesełko dwuręczne” i „ 
na ławeczce”).   

3.  język niemiecki Ich kann nicht.  
 

Treści nauczania: ucznio-
wie poznają czasowniki 

e-mail, strona interne-
towa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



modalne können i müssen, 
potrafią umówić się na 
spotkanie. 

podlegających ocenie; Ćwi-
czenia będą sprawdzane i 
odsyłane uczniom wraz z 

oceną i wyjaśnieniem 

język angielski Unit 7 test Powtórzę i utrwalę mate-
riał z ostatniego działu 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają rozwią-
zania zadań na maila, po 

czym otrzymują feedback z 
oceną pracy lub wskazów-

kami do poprawienia praco 
Oceniane będą również 

wypowiedzi ustne na na-
graniach nadsyłanych za 

pośrednictwem maila lub 
na SKYPIE 

blog angielskinienado-
wa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 

4.  WOK Kreowanie siebie po-
przez kulturę – portret 
człowieka kulturalnego. 
 
 

Zapoznam się z: 
- cechami charakteryzują-
cymi człowieka kulturalne-
go i osobę niekulturalną, 
- zaletami „bycia człowie-
kiem kulturalnym” i konse-
kwencjami lekceważenia 
norm kulturalnych, 
- przykładami zachowania 
ludzi w różnych sytuacjach 
życiowych pod względem 
poziomu ich kultury osobi-
stej. 

e – mail: 
magdah5@o2.pl,  

strona szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  WOS Przejawy szowinizmu, 
rasizmu, antysemity-
zmu, ksenofobii i homo-
fobii 
 

•przyczyny negatywnych 
uczuć do innych ludzi 
•potrzeba przeciwdziałania 
tym zjawiskom 
•organizacje monitorujące 
przejawy szowinizmu i 
innych negatywnych za-
chowań ludzkich 
•zapoznanie z najważniej-
szymi pojęciami, związa-
nymi z tematem lekcji 

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 informa-
cję o ocenie wraz z wyja-

śnieniem 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 



•kształtowanie postaw 
tolerancji i szacunku w 
stosunku do drugiego 
człowieka 

6.  wf Ćwiczenia na dywanie. 
 

Treści:  
- utrzymanie sprawności 
fizycznej 
- dbałość o harmonijny 
rozwój organizmu 
- kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za wła-
sne zdrowie 

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

7.  pkm Budowa gwintów, ich 
podstawowe parametry 
i zastosowanie. Obli-
czenia połączeń śrubo-
wych. 
 

Charakterystyka połączeń 
śrubowych, pojęcie linii 
śrubowej, budowa gwintu, 
podstawowe zarysy gwin-
tów, rodzaje gwintów, 
parametry gwintu, łączniki 
gwintowe, zabezpieczanie 
połączeń gwintowych 
przed samoczynnym luzo-
waniem, obliczanie połą-
czeń gwintowych. 

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

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

20.05.2020 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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  geografia Współpraca międzyna-
rodowa. Organizacje 
międzynarodowe 
 

•cele integracji 
•płaszczyzny integracji  
•organizacje międzynaro-
dowe 
•integracja europejska 
•współpraca międzynaro-
dowa Polski 
•zapoznanie z najważniej-
szymi organizacjami mię-
dzynarodowymi i płaszczy-

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 informa-
cję o ocenie wraz z wyja-

śnieniem 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 



znami współpracy między-
narodowej 
•praca ze schematami 
•doskonalenie myślenia 
przyczynowo – skutkowego 
oraz analizy i syntezy 

2.  religia Czego uczy nas Jan Pa-
weł II? 
 

Cele: 
- uczeń potrafi interpreto-
wać wybrane przesłania 
papieża. 
- uczeń potrafi adaptować 
nauczanie JPII do własnego 
życia. 

Messenger, e-mail uczniowie będą przesyłali 
swoje prace, a także foto-
grafie wykonanych prac 

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

3.  język niemiecki Ich kann nicht.  
 

Treści nauczania: ucznio-
wie poznają czasowniki 
modalne können i müssen, 
potrafią umówić się na 
spotkanie. 

e-mail, strona interne-
towa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 

podlegających ocenie; Ćwi-
czenia będą sprawdzane i 
odsyłane uczniom wraz z 

oceną i wyjaśnieniem 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

język angielski Neverhave I ever… 

 

Nauczę się opowiadać o 
doświadczeniach życio-
wych z zastosowaniem 
formy twierdzącej czasu 
present perfect. 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają rozwią-
zania zadań na maila, po 

czym otrzymują feedback z 
oceną pracy lub wskazów-

kami do poprawienia praco 
Oceniane będą również 

wypowiedzi ustne na na-
graniach nadsyłanych za 

pośrednictwem maila lub 
na SKYPIE 

blog angielskinienado-
wa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 

4.  fizyka Sprawdzian wiadomości 
z fizyki jądrowej i astro-
nomii.  
 

Treści nauczania: uczeń zna 
podstawowe pojęcia z fizy-
ki jądrowej: jądro atomo-
we, atom, pierwiastek, 
liczba atomowa, masowa, 
rozpady promieniotwórcze, 
reaktory jądrowe , reakcje 
jądrowe i energetyka ją-
drowa. Umie liczyć zadania 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



z tego działu i rozwiązywać 
proste problemy fizyczne. 
Zna podstawowe wiado-
mości z lekcji poznanych 
poprzednio z astronomii. 
Dokładnie o Słońcu, gwiaz-
dach i Wszechświecie. 

5.  wf Ćwiczenia na dywanie. 
 

Treści:  
- utrzymanie sprawności 
fizycznej 
- dbałość o harmonijny 
rozwój organizmu 
- kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za wła-
sne zdrowie 

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

6.  edb Zagrożenie terrory-
styczne w szkole.  
 
 

Treści: 
Zasady zachowania się w 
przypadku ataku terrory-
stycznego lub sytuacji za-
kładniczej. 

e-mail oraz Messenger Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z omówie-
niem i oceną 

Materiały do realizacji znajdują 
się przede wszystkim w podręcz-
niku realizowanym w normalnym 
trybie nauki. Poza tym nauczyciel 

będzie udostępniał dodatkowe 
wspomagające materiały na 
stronie internetowej  szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
 

7.  
 
 
 
 

budowa  
pojazdów 

Zadania i rodzaje prze-
gubów. 
 

Cele lekcji: poznam zadania 
i rodzaje przegubów 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz kon-

takt telefoniczny 

zdjęcia wykonanych zadań 
uczniowie będą wysyłali na 
pocztę elektroniczną  lub 
Messenger, a te zostaną 

poddane ocenie  

podręcznik oraz dodatkowe ma 
wysłane do uczniów w aplikacji 

Messenger 

8.  pracownia  
służby pięter  

Protokół dyplomatyczny  
 

Cel: nauczę się  podstawo-
wych zasad składających 
się na precedencję służbo-
wą oraz na ceremoniał 
dyplomatyczny  

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefonicz-

ny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez spraw-
dzenie skanów lub zdjęć  
przesyłanych na pocztę 

elektroniczną  lub Messen-
gera   

Messenger, strona internetowa 
szkoły  

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości   

Dokonam podsumowania 
podstawowych wiadomo-
ści dotyczących wybranych 
zasad obsługi gości . 

http://www.zsnienadowa.rzeszow.pl/


21.05.2020 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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  matematyka  Powtórzenie wiadomo-
ści – funkcja kwadrato-
wa. 

Cele lekcji: Powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości z 
zakresu funkcji kwadrato-
wych, zapoznanie uczniów 
z zadaniami maturalnymi z 
zakresu funkcji kwadrato-
wej. 

platforma Classroom  
ewentualnie Messenger 
 
 
 
 

 

Uczniowie będą otrzymy-
wać oceny za rozwiązane i 
przesłane do nauczyciela 
zadania, referaty, prezen-
tacje, testy itp. Informacja 
o ocenie wraz z komenta-
rzem zostanie podana na 

platformie Classroom. 

Podręcznik, pozostałe materiały 
w postaci prezentacji, filmów, 
zdjęć zostaną przekazane ucz-

niom na platformie Powtórzenie wiadomo-
ści – funkcja kwadrato-
wa. 

2.  język polski Oczy są ogień, czoło jest 
zwierciadłem… Słowa i 
ich znaczenia. 
 
 

Poznam: 
- najważniejsze relacje 
semantyczne w języku,  
- stylistyczną wartość sy-
nonimów, homonimów, 
antonimów i wyrazów wie-
loznacznych. 

e – mail: 
magdah5@o2.pl,  

strona szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  język angielski 
 

Unit 7 test Powtórzę i utrwalę mate-
riał z ostatniego działu 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają rozwią-
zania zadań na maila, po 

czym otrzymują feedback z 
oceną pracy lub wskazów-

kami do poprawienia praco 
Oceniane będą również 

wypowiedzi ustne na na-
graniach nadsyłanych za 

pośrednictwem maila lub 
na SKYPIE 

blog angielskinienado-
wa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 

informatyka gr II Stosowanie obramowa-

nia komórek, stosowa-

nie cieniowania komó-

rek, tworzenie prostej 

formuły 

Podstawy Excela, wprowa-

dzenie do Excela 

 

e-mail, Messenger zadania i referaty wysyłane 
na e-mail lub messenger 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  język angielski 
 

Neverhave I ever… Nauczę się opowiadać o 
doświadczeniach życio-
wych z zastosowaniem 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają rozwią-
zania zadań na maila, po 

czym otrzymują feedback z 

blog angielskinienado-
wa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-



 formy twierdzącej czasu 
present perfect. 

oceną pracy lub wskazów-
kami do poprawienia praco 

Oceniane będą również 
wypowiedzi ustne na na-
graniach nadsyłanych za 

pośrednictwem maila lub 
na SKYPIE 

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 

informatyka gr I Zasady organizowania i 
wyszukiwania informa-
cji w relacyjnych bazach 
danych. 
 

Definicja relacyjnej bazy 
danych, pojęcie rekordu i 
pola rekordu, sortowanie i 
filtrowanie danych, kon-
wersja danych tekstowych 
na tabelę – bazę danych, 
obsługa bazy poprzez for-
mularz, generowanie ra-
portów zawierających wy-
brane dane, tworzenie 
prostych kwerend. 

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

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

5.  chemia Rodzaje opakowań. 
 

Nauczę się: podać przykła-
dy opakowań (celulozo-
wych, szklanych, metalo-
wych, sztucznych) stoso-
wanych w życiu codzien-
nym; opisać wady i zalety 
opakowań stosowanych w 
życiu codziennym; uzasad-
nić potrzebę zagospodaro-
wania odpadów pochodzą-
cych z różnych opakowań; 
wyjaśnić, czym są tworzy-
wa biodegradowalne. 

Poprzez pocztę elektro-
niczną:  

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów monito-
rowane będą poprzez prze-

syłanie rozwiązanych, a 
zadanych przez nauczyciela 
prac, a także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie po-

prawności zadań przydzie-
lonych uczniom na platfor-

mie learningApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 

6.  pkm Charakterystyka i klasy-
fikacja elementów po-
datnych. 
 

Charakterystyka i klasyfika-
cja elementów podatnych, 
rodzaje sprężyn, dobór 
materiału do wyrobu sprę-
żyn w zależności od warun-
ków pracy, konstrukcja 
sprężyn w zależności od ich 

e-mail, Messenger, sms zadania rachunkowe i refe-
raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 



zastosowania, charaktery-
styka sprężyny płaskiej, 
elementy gumowe. 

22.05.2020 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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  usługi  
żywieniowe  

Bankiety i ich rodzaje. 
 

Cel: Właściwe zaplanuję 
usługę bankietową, zapo-
znam się z warunkami 
technicznymi, czynnościa-
mi organizacyjnymi bankie-
tów oraz rodzajami bankie-
tów świadczonych przez 
gastronomię hotelową . 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefonicz-

ny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez spraw-
dzenie skanów lub zdjęć  
przesyłanych na pocztę 

elektroniczną  lub Messen-
gera   

Messenger; Strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  podstawy  
przedsiębiorczo-

ści 

Bezrobocie-przyczyny i 
skutki. 
 

Cele: określenie przyczyn 
bezrobocia,  rodzajów bez-
robocia, zrozumienie skut-
ków bezrobocia, aktywne i 
pasywne metody walki z 
bezrobociem. 

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą infor-
mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  podstawy  
hotelarstwa 

Usługi hotelarskie- po-
wtórzenie wiadomości. 

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

grupa na facebook’u „I B 
THot - podstawy hote-

larstwa)” 

uczniowie będą wysyłać 
wykonane zadania (grupa 
na facebook’u), które zo-

staną poprawione i ocenio-
ne 

grupa na facebook’u „I BTHot - 
podstawy hotelarstwa)” 

Usługi hotelarskie w 
transporcie kolejowym. 

Na lekcji poznam: 
-bazę noclegową w trans-
porcie kolejowym; 
-usługi hotelarskie świad-
czone w transporcie kole-
jowym; 



4.  pracownia  
obsługi  

konsumenta 

Usługa  room-service w 
hotelu.    
 

Cele: omówienie czynności 
serwisu śniadaniowego 
room-service, sposoby 
podawania  
śniadań w hotelu 

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą infor-
mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Planowanie menu śnia-
daniowego – karty śnia-
daniowe.     
 

Cele:  określenie zasad 
obowiązujących przy spo-
rządzaniu karty śniadanio-
wej, poznanie produktów, 
które powinny  znaleźć się 
w karcie śniadaniowej. 

5.  pracownia usług 
dodatkowych 

Faktura – zasady wy-
pełniania.  
 

Cel: Nauczę się w jaki spo-
sób należy poprawnie wy-
pełnić fakturę VAT, wpisy-
wać i obliczać  wartości 
netto, podatek VAT i war-
tości  brutto usług hotelo-
wych 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefonicz-

ny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez spraw-
dzenie skanów lub zdjęć  
przesyłanych na pocztę 

elektroniczną  lub Messen-
gera   

Messenger, Strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Faktura – zasady wy-
pełniania.  
 

6.  obsługa i napra-
wa poj.sam. 

Spawanie elektryczne w 
osłonie gazów. 
 

Treści nauczania (cele lek-
cji): Uczeń zna zasady spa-
wania w osłonie gazów. 

------- wiedza uczniów będzie 
systematycznie spraw-

dzana na zajęciach w for-
mie stacjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

7.  diagnozowanie 
zespołów 
poj.sam. 

Diagnostyka układu z 
pompowtryskiwaczami. 

 
-------- 

 
------- 

wiedza uczniów będzie 
systematycznie sprawdzana 
na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 

 

 


