
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

01.06.2020 r. – 05.06.2020 r.  

Klasa I B 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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  biologia Międzynarodowe formy 
ochrony przyrody. 
 

Nauczę się: wyjaśnić, na 
czym polega zrównoważo-
ny rozwój; omówić działal-
ność organizacji zajmują-
cych się ochroną przyrody; 
określić znaczenie Agenda 
21; określić znaczenie 
konwencji ramsarskiej, 
CITES i bońskiej w ochronie 
środowiska; uzasadnić 
konieczność globalnej 
ochrony przyrody; rozróż-
nić typy obszarów sieci 
Natura 2000; ocenić zna-
czenie projektu Natu-
ra2000; ocenić działalność 
organizacji zajmujących się 
ochroną przyrody; uzasad-
nić konieczność międzyna-
rodowej współpracy w celu 
zapobiegania zagrożeniom 
przyrody. 

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 Gry i zabawy „orzeł czy 
reszka” 
 

Treści:  
- trening stacyjny 
- ćwiczenia izometryczne 

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

3.  religia Maryja w roku liturgicz-
nym. 
 

cel dydaktyczny: ukazanie 
maryjnych świąt i wspo-
mnień liturgicznych. 
cel wychowawczy: kształ-

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

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 



towanie maryjności 

4.  język polski 
 

„Zaraz się wywiodę…” 
Język jako narzędzie 
perswazji.  
 

Poznam: 
- zasady skutecznego i 
etycznego przekonywania, 
- środki, którymi posługuje 
się retoryka. 

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.  „Przeklęty, kto zasmuca 
matkę swoją…” Retory-
ka jako sztuka przeko-
nywania. 
 

Poznam: 
- fragmenty dwu przemó-
wień politycznych: XVI-
wiecznego i współczesne-
go, 
- na czym polega perswa-
zyjne użycie języka w tych 
tekstach, 

6.  matematyka Trójkąty przystające. 
 

Cele lekcji: Uczeń podaje 
definicję trójkątów przysta-
jących oraz cechy przysta-
wania trójkątów, wskazuje 
trójkąty przystające, stosu-
je nierówność trójkąta do 
rozwiązywania 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 

Konsultacje stacjonar-
ne. 

-------- 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 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  BHP 
(TPS) 

Udzielanie I-ej pomocy - 
ćwiczenia 
 

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, nabycie 
umiejętności wezwania 
pomocy, nabycie umiejęt-
ności ułożenia poszkodo-
wanego w pozycji bocznej 
ustalonej, utrwalenie umie-
jętności wykonania resu-
scytacji krążeniowo- odde-
chowej. 

budowa  
pojazdów 

Elementy podatne w 
przegubach i wałach. 
 

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

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 

Usługi żywieniowe w 
żegludze morskiej. 
 

Cel: Nauczę się  jakie usługi 
świadczone żywieniowe 
świadczone są na promach 
oraz zapoznam się ze 
schematem organizacyj-
nym części hotelowej stat-
ku   

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 Konsultacje stacjonar-
ne. 

-------- 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 Present Perfect.  
 

Poćwiczę zadawanie i od-
powiadanie na pytania 
dotyczące doświadczeń 
życiowych z zastosowa-

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 



niem czasu present perfect kami do poprawienia praco 
Oceniane będą również 

wypowiedzi ustne na na-
graniach nadsyłanych za 

pośrednictwem maila lub 
na SKYPIE 

4.  WOK Konsultacje stacjonar-
ne. 

-------- 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 Naruszanie praw czło-
wieka w wybranych 
dziedzinach – powtó-
rzenia wiadomości 
 

•powtórzenie i usystema-
tyzowanie wiedzy 
•praca z materiałami źró-
dłowymi 
•praca z różnymi źródłami 
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) 

6.  wf Gry i zabawy „orzeł czy 
reszka” 
 

Treści:  
- trening stacyjny 
- ćwiczenia izometryczne 

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

7.  pkm Charakterystyka i po-
dział 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 przełącze-
nia sprzęgieł. 
 
 
 
 

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

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 



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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  geografia Konflikty zbrojne we 
współczesnym świecie. 
Terroryzm – cz. 2 
 

•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 
•najważniejsze ataki terro-
rystyczne w XXI w. 
•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 Święci w roku liturgicz-
nym. 
 
 

cel dydaktyczny: ukazanie 
świąt i wspomnień litur-
gicznych wybranych świę-
tych. 
cel wychowawczy: budze-
nie świadomości po-
wszechnego powołania do 
świętości. 

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

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

3.  język niemiecki Im Cafe.  
 

Treści nauczania: ucznio-
wie poznają nazwy potraw 
i napojów, potrafią złożyć 

e-mail, strona interne-
towa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 

podlegających ocenie; Ćwi-

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



zamówienie w lokalu. czenia będą sprawdzane i 
odsyłane uczniom wraz z 

oceną i wyjaśnieniem 

język angielski Konsultacje stacjonar-
ne. 

-------- 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 Konsultacje stacjonar-
ne. 

-------- Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  wf Gry i zabawy „orzeł czy 
reszka” 
 

Treści:  
- trening stacyjny 
- ćwiczenia izometryczne 

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

6.  edb Podstawowe zasady 
postępowania ratowni-
ka na miejscu wypadku. 
 
 

Treści: 
Numery alarmowe; 
Wzywanie służb ratunko-
wych; 
Łańcuch przeżycia; 

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 

Przekładnie główne – 
zadania, budowa i ro-
dzaje. 
 

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

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  

Zasady obsługi klienta 
na przykładzie wybra-
nych hoteli.    

Cel: Dokonam charaktery-
styki najważniejszych zasad 
obsługi klienta w różnych 
sieciach hotelowych. 

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 

Zasady obsługi klienta 
na przykładzie wybra-
nych hoteli.    

http://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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  matematyka  Omówienie sprawdzia-
nu – funkcja kwadrato-
wa. 
  

Cele lekcji: Analiza spraw-
dzianu. 

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 

Konsultacje stacjonar-
ne. 

-------- 

2.  język polski Konsultacje stacjonar-
ne. 

-------- 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 
 

Present Perfect.  
 

Poćwiczę zadawanie i od-
powiadanie na pytania 
dotyczące doświadczeń 
życiowych z zastosowa-
niem 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 

informatyka gr II Przedstawienia danych 

na wykresie, różne wy-

kresy 

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 
 

BRAK INFORMACJI BRAK INFORMACJI 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-

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

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 



graniach nadsyłanych za 
pośrednictwem maila lub 

na SKYPIE 

informatyka gr I Sporządzanie wykresu 
funkcji w arkuszu kalku-
lacyjnym. 
 

Kreator wykresów, prosty 
wykres kołowy, dobór wy-
kresu do typu danych, 
zmiana typu wykresu, for-
matowanie i modyfikowa-
nie wykresu, ilustracja wy-
branych funkcji matema-
tycznych, wykresy zawiera-
jące kilka serii danych, 
krzywa trendu. 

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

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

5.  chemia Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości z roz-
działu „Odzież i opako-
wania”. 
 

Powtórzę i utrwalę wido-
mości o tworzywach 
sztucznych, opakowaniach 
oraz odzieży. 

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 Podstawowe rodzaje 
przekładni mechanicz-
nych. 
 

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

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

testy online 

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 



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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  usługi  
żywieniowe  

Usługi żywieniowe 
świadczone w transpor-
cie lotniczym i komuni-
kacji lądowej.     
 

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

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 

Sytuacja na rynku pracy 
w UE. 
 

Cele: omówienie prze-
strzennego zróżnicowania 
stopy bezrobocia w krajach 
UE, określenie kosztów i 
korzyści emigracji zarob-
kowej Polaków. 

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 

Specyficzne rodzaje 
obiektów noclegowych 
w środkach transportu 
lądowego i wodnego. 

Na lekcji poznam obiekty 
noclegowe w środkach 
transportu lądowego i 
wodnego, ich nazwy i funk-
cje. 

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 
ruchomej bazie nocle-
gowej – powtórzenie 
wiadomości. 

Na lekcji powtórzę i utrwa-
lę wiadomości z zakresu 
usług hotelarskich świad-
czonych w środkach trans-
portu. 

4.  pracownia  
obsługi  

konsumenta 

Powtórzenie wiadomo-
ści- Śniadania w hotelu.  
 

Cele: Utrwalenie i uzupeł-
nienie wiadomości dot. 
rodzaju śniadań, różnic 
między poszczególnymi 
rodzajami śniadań, sposo-
bów podawania śniadań. 

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 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



Test sprawdzający – 
Śniadania w hotelu.         

------- każdy piątek) ,a ci poinfor-
mują rodziców 

5.  pracownia usług 
dodatkowych 

Rozwiazywanie zadań 
praktycznych. 

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 

6.  obsługa i napra-
wa poj.sam. 

Wymiana wkręcanych 
elementów blacharki 
samochodowej. 
 

Treści nauczania (cele lek-
cji): Uczeń zna podstawo-
we czynności przy wymia-
nie elementów wkręca-
nych. 

------- 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 silnika za 
pomocą urządzenia KTS. 

 
-------- 

 
------- 

wiedza uczniów będzie 
systematycznie sprawdzana 
na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 


