
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

25.05.2020 r. – 29.05.2020 r.  

Klasa I B 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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  biologia Ochrona przyrody w 
Polsce c. d. 
 

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 Trening interwałowy 
„TABATA”. 
 

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

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



3.  religia BRAK INFORMACJI  BRAK INFORMACJI Messenger, e-mail uczniowie będą przesyłali 
swoje prace, a także foto-
grafie wykonanych prac 

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

4.  język polski 
 

„Chcieli niebożęta przed 
Polakami uciec do nie-
ba…” Ideologia sarma-
tyzmu w Pamiętnikach 
J. Ch. Paska. 

Zapoznam się z: 
- sarmatyzmem jako ideo-
logia polskiej szlachty. 
 

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.  „Zawsze apetyt do wi-
dzenia świata…” Oswa-
janie obcości przez 
Sarmatę. 

Poznam: 
- mentalność i światopo-
gląd barokowego szlachci-
ca, 
- styl i język wypowiedzi 
bohatera-narratora. 

6.  matematyka Miary kątów w trójką-
cie. 
 

Cele lekcji: Uczeń klasyfiku-
je trójkąty ze względu na 
miarę kątów. Stosuje 
twierdzenie o sumie miar 
kątów w trójkącie do roz-
wiązywania zadań. 

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 

Prawo pracy- Powtó-
rzenie wiadomości.            

Cele: utrwalenie wiadomo-
ści z zakresu prawa pracy , 
systemu wynagradzania, 
bezrobocia 

Facebook,  E-mail  hali-
na.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 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  BHP 
(TPS) 

Pierwsza pomoc w 
przypadku zatruć. 

Treści nauczania (cele lek-
cji): bezpieczeństwo udzie-
lającego I-ej pomocy 

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

semnych 

strona internetowa szkoły:  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



przedmedycznej w przy-
padku zatrucia , postępo-
wanie w przypadku zatru-
cia pokarmowego, udziela-
nie I-ej pomocy w przypad-
ku zaczadzenia 

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 

2.  usługi  
żywieniowe 

Catering jako impreza 
specjalna  
 

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

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) 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości   
 

Cel: Dokonam podsumo-
wania podstawowych wia-
domości dotyczących 
udzielania pierwszej po-
mocy w stanach zagrożenia 
życia i zdrowia gości hote-
lowych 

3.  język niemiecki Erdbeershake.  
 

Treści nauczania: ucznio-
wie poznają przeczenie 
kein w mianowniku i bier-
niku, potrafią wyrazić swo-
je upodobania kulinarne. 

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 Matura speaking practi-
ce 

 

Poćwiczę wybieranie plaka-
tu informującego o wyda-
rzeniu z wykorzystaniem 
poznanych zwrotów. Po-
ćwiczę III zadanie z egza-
minu ustnego na maturze. 

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 

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

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 



na SKYPIE 

4.  WOK „Jak cię widzą, tak cię 
piszą” – kultura osobi-
sta współczesnego 
ucznia. 
 
 

Poznam: 
- definicją kultury osobi-
stej, 
- cechy człowieka o wyso-
kiej kulturze osobistej, 
- konieczność troski o kul-
turę osobistą. 

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 Prawa człowieka jako 
istoty ludzkiej w świetle 
dokumentów między-
narodowych – lekcja 
powtórzeniowa 
 

•prawa człowieka i ich 
istota 
•dokumenty międzynaro-
dowe gwarantujące prze-
strzeganie praw człowieka 
•łamanie praw człowieka 
na świecie 
•organizacje międzynaro-
dowe, monitorujące prze-
strzeganie praw człowieka 
•powtórzenie i usystema-
tyzowanie wiedzy zdobytej 
na poprzednich lekcjach 
 

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) 

6.  wf Trening interwałowy 
„TABATA”. 
 

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

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

7.  pkm Charakterystyka, rodza-
je i obliczanie osi i wa-
łów. 
 

Definicja osi i wału, klasyfi-
kacja osi i wałów, czopy osi 
i wałów, dobór materiału 
na oś i wał, obciążenia 
działające na oś i wał, obli-
czanie osi i wałów, projek-
towanie wału maszynowe-
go. 

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

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 



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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  geografia Konflikty zbrojne we 
współczesnym świecie. 
Terroryzm – cz. 1 
 

•źródła i rodzaje konflik-
tów zbrojnych 
•konflikty religijne 
•konflikty o zasoby natu-
ralne 
•konflikty polityczne 
•konflikty etniczne 
•skutki konfliktów zbroj-
nych 
•najważniejsze konflikty po 
II wojnie światowej 
•zapoznanie z najważniej-
szymi zagadnieniami, zwią-
zanymi z lekcją 
•praca z mapą 
•doskonalenie myślenia 
przyczynowo – skutkowego 
oraz analizy i syntezy 
•praca z różnymi rodzajami 
źródeł 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 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) 

2.  religia BRAK INFORMACJI  BRAK INFORMACJI Messenger, e-mail uczniowie będą przesyłali 
swoje prace, a także foto-
grafie wykonanych prac 

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

3.  język niemiecki Erdbeershake.  
 

Treści nauczania: ucznio-
wie poznają przeczenie 
kein w mianowniku i bier-
niku, potrafią wyrazić swo-
je upodobania kulinarne. 

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 I love science! 

Nauki ścisłe – dyskusja 
w oparciu o tekst pisany 

Poćwiczę wyrażanie wła-
snych preferencji na temat 
przedmiotów ścisłych i 
uzasadnianie swojej opinii, 

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

czym otrzymują feedback z 
oceną pracy lub wskazów-

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

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 



z wykorzystaniem po-
znanego słownictwa 

wypowiadanie się na temat 
muzeum techniki w swojej 
okolicy 

kami do poprawienia praco 
Oceniane będą również 

wypowiedzi ustne na na-
graniach nadsyłanych za 

pośrednictwem maila lub 
na SKYPIE 

4.  fizyka Fizyka jądrowa – roz-
wiązywanie zadań . 
 

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. Uczeń umie rozwią-
zać zadania problemowe i 
rachunkowe. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  wf Trening interwałowy 
„TABATA”. 
 

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

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

6.  edb Terroryzm co to takie-
go?  
 
 

Geneza terroryzmu.   
Właściwe zachowanie pod-
czas zagrożenia terrory-
stycznego. 
Zachowania podczas akcji 
antyterrorystycznej. 

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 

Obsługa i naprawa 
przegubów. 
 

Cele lekcji: poznam obsłu-
gę i naprawę 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  Zasady komunikowania Cel: Dokonam charaktery- portale społecznościowe  weryfikacja wiedzy i ocena Messenger, strona internetowa 

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


służby pięter  się z gośćmi hotelowymi   
 

styki procesu komunikacji 
międzyludzkiej , wymienię 
jego etapy oraz poznam jak 
odnosi się on do komuni-
kacji pomiędzy pracowni-
kiem służby pięter a go-
ściem. 

Facebook, Messenger , 
poczta elektroniczna 

oraz kontakt telefonicz-
ny 

uczniów poprzez spraw-
dzenie skanów lub zdjęć  
przesyłanych na pocztę 

elektroniczną  lub Messen-
gera   

szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Komunikacja werbalna i 
niewerbalna 

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

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  matematyka  Funkcja kwadratowa – 
sprawdzian wiadomo-
ści. 

Cele lekcji: Sprawdzenie 
wiadomości z zakresu 
funkcji kwadratowej. 

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 Trójkąty przystające. 
 

Cele lekcji: Uczeń podaje 
definicję trójkątów przysta-
jących, cechy przystawania 
trójkątów, wskazuje trójką-
ty przystające, stosuje nie-
równość trójkąta do roz-
wiązywania zadań. 

2.  język polski „Ideologia okrążenia”. 
Kontrreformacja w Pol-
sce. 
 

- doskonalenie umiejętno-
ści czytania ze zrozumie-
niem wypowiedzi nauko-
wej 

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 
 

Matura speaking practi-
ce 

 

Poćwiczę wybieranie plaka-
tu informującego o wyda-
rzeniu z wykorzystaniem 
poznanych zwrotów. Po-
ćwiczę III zadanie z egza-

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

czym otrzymują feedback z 
oceną pracy lub wskazów-

kami do poprawienia praco 

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

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 



minu ustnego na maturze. Oceniane będą również 
wypowiedzi ustne na na-
graniach nadsyłanych za 

pośrednictwem maila lub 
na SKYPIE 

informatyka gr II Tworzenie prostej for-
muły, stosowanie for-
matu liczbowego 

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 
 

I love science! 

Nauki ścisłe – dyskusja 
w oparciu o tekst pisany 
z wykorzystaniem po-
znanego słownictwa 

Poćwiczę wyrażanie wła-
snych preferencji na temat 
przedmiotów ścisłych i 
uzasadnianie swojej opinii, 
wypowiadanie się na temat 
muzeum techniki w swojej 
okolicy 

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 I Zastosowanie funkcji w 
arkuszu kalkulacyjnym. 
 

Adresowanie względne, 
bezwzględne i mieszane, 
zasady tworzenia formuł, 
formuły z zastosowaniem 
różnych funkcji, funkcja 
jeżeli, zawansowane funk-
cje statystyczne. 

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

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

5.  chemia Włókna naturalne, 
sztuczne i syntetyczne. 
 

Nauczę się: klasyfikować 
włókna na naturalne (biał-
kowe i celulozowe), 
sztuczne i syntetyczne; 
opisać wady i zalety róż-
nych włókien; uzasadnić 
potrzebę stosowania włó-
kien danego rodzaju; opi-
sać proces produkcji nylo-
nu; opisać włókna o spe-
cjalnych zastosowaniach 
(włókna aramidowe,  wę-
glowe, biostatyczne, szkla-

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 



ne). 

6.  pkm Charakterystyka, klasy-
fikacja i obliczanie ło-
żysk ślizgowych i tocz-
nych. 
 

Definicja i rodzaje łożysk, 
charakterystyka i klasyfika-
cja łożysk ślizgowych, bu-
dowa łożyska ślizgowego, 
sposoby smarowania ło-
żysk ślizgowych, materiały 
na panewki łożysk ślizgo-
wych, obliczanie łożysk 
ślizgowych, charakterysty-
ka i klasyfikacja łożysk 
tocznych, główne cechy 
konstrukcyjne łożysk tocz-
nych na podstawie ich 
symboli, dobór łożysk 
tocznych do zadanych wa-
runków pracy. 

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

testy online 

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  usługi  
żywieniowe  

Usługi żywieniowe w 
transporcie kolejowym. 
 

Cel: Nauczę się jaki są ro-
dzaje wagonów oferują-
cych usługi gastronomiczne 
oraz poznam etapy przygo-
towania sali konsumpcyjnej 
w transporcie kolejowym. 

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 

Współpraca międzyna-
rodowa. 
       

Cele:  podanie przyczyn 
dynamicznego wzrostu 
obrotu w handlu zagra-
nicznym Polski, znaczenie 
handlu zagranicznego dla 
rozwoju kraju, wpływ pro-
cesu globalizacji na gospo-
darkę Polski i świata. 

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 w 
transporcie morskim. 

Na lekcji poznam: 
-bazę noclegową w trans-
porcie morskim; 
-usługi hotelarskie świad-
czone w transporcie mor-
skim; 

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 lotniczym. 

Na lekcji poznam: 
-bazę noclegową w trans-
porcie lotniczym; 
-usługi hotelarskie świad-
czone w transporcie lotni-
czym; 

4.  pracownia  
obsługi  

konsumenta 

Przygotowanie sali kon-
sumenckiej do funkcji 
śniadaniowej.     

Cele: Omówienie czynności 
związanych z przygotowa-
niem sali do funkcji śniada-
niowej,  sprzęt i bielizna 
stołowa wykorzystywana 
podczas wydawania śnia-
dań, zasady przygotowania 
bufetu śniadaniowego. 

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 

Przygotowanie sali kon-
sumenckiej do funkcji 
śniadaniowej.     

5.  pracownia usług 
dodatkowych 

Rozwiazywanie zadań 
praktycznych – sporzą-
dzanie kosztorysu i fak-
tury. 

Cel:  Dokonam podsumo-
wania podstawowych wia-
domości rozwiązując zada-
nia praktyczne przygoto-
wujące do egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. 

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 

Rozwiazywanie zadań 
praktycznych – sporzą-
dzanie kosztorysu i fak-
tury. 

6.  obsługa i napra-
wa poj.sam. 

Ocena stanu technicz-
nego elementów karo-
serii pojazdu. 

Treści nauczania (cele lek-
cji): Uczeń potrafi określić 
stan uszkodzenia elemen-
tów karoserii. 

------- 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 ukła-du 
zasilania Com-mon Rail. 

 
-------- 

 
------- 

wiedza uczniów będzie 
systematycznie sprawdzana 
na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 


