
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

15.06.2020 r. – 19.06.2020 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 Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości z roz-
działu „Ochrona przyro-
dy”. 
 

Powtórzę i utrwalę wiado-
mości o różnorodności 
biologicznej oraz ochronie 
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:  
- koordynacja ruchowa 
- utrzymanie prawidłowej 
kondycji 

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

3.  religia Uroczystość Bożego 
Ciała. 
 

cel dydaktyczny: uczeń zna 
historię uroczystości 
cel wychowawczy: pogłę-
bienie nabożeństwa do 
Eucharystii. 

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

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

4.  język polski 
 

Barok – wędrówka 
przez motywy i tematy 
literatury. Synteza wia-
domości na temat lite-
ratury i kultury baroku. 

Przypomnę i utrwalę: 
- najważniejsze motywy i 
toposy literatury baroko-
wej oraz wskażę ich reali-
zację w konkretnych tek-
stach kultury, 

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.  

6.  matematyka Trójkąty podobne. 
 

Cele lekcji: Uczeń podaje 
cechy podobieństwa trój-
kątów, sprawdza, czy dane 

platforma Classroom  
ewentualnie Messenger 
 

Uczniowie będą otrzymy-
wać oceny za rozwiązane i 
przesłane do nauczyciela 

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



trójkąty są podobne, obli-
cza długości boków trójką-
ta podobnego do danego w 
danej skali.   

 
 
 

 

zadania, referaty, prezen-
tacje, testy itp. Informacja 
o ocenie wraz z komenta-
rzem zostanie podana na 

platformie Classroom. 

niom na platformie 

7.  podstawy przed-
siębiorczości 

System podatkowy w 
Polsce – powtórzenie           
 

Cele: przypomnienie funk-
cji podatków, rodzajów 
podatków, przedstawienie 
argumentów za i przeciw 
stosowaniu podatku pro-
gresywnego i liniowego, 
wyszukiwanie argumentów 
przemawiających za obni-
żaniem i podwyższaniem 
podatków. 

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 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  BHP 
(TPS) 

Udzielanie I-ej pomocy 
– powtórzenie i uzupeł-
nienie wiadomości 
 

Treści nauczania (cele lek-
cji): bezpieczeństwo udzie-
lającego I-ej pomocy 
przedmedycznej, utrwale-
nie umiejętności wykona-
nia resuscytacji krążenio-
wo- oddechowej. 

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

semnych 

strona internetowa szkoły:  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

budowa  
pojazdów 

Mechanizmy różnicowe, 
budowa i zasada działa-
nia. 

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

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 

Przepisy sanitarno- hi-
gieniczne dotyczące 
sporządzania potraw. 
Zasady w zakresie bez-
pieczeństwa żywności  
 

Cel: Nauczę się zasad prze-
chowywania żywności oraz 
zasad obowiązujących w 
zakresie higieny produkcji i 
higienie pomieszczeń 

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

3.  język niemiecki Was bestellen wir?  
 

Treści nauczania: ucznio-
wie utrwalają nazwy po-
traw i napojów, ćwiczą 
składanie zamówień w 
lokalu. 

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 Writing informal emails 
 

Nauczę się pisać niefor-
malnego listu na temat 
uczestnictwa w szkolnym 
projekcie. 

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 Wiem, czy nie wiem? 
 

Podsumuję i utrwalę  wia-
domości z wiedzy o kultu-
rze. 

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 Obywatel w urzędzie – 
powtórzenie i utrwale-
nie 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:  
- koordynacja ruchowa 
- utrzymanie prawidłowej 

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



 kondycji 

7.  pkm Charakterystyka i klasy-
fikacja mechanizmów. 
 

Definicja mechanizmu, 
członu, węzła i pary kine-
matycznej, określanie 
stopni swobody członu, 
klasyfikacja par kinema-
tycznych i mechanizmów,  
zasada działania i zastoso-
wania mechanizmów: kor-
bowego, jarzmowego i 
krzywkowego, mechanizmy 
do otrzymywania ruchu 
przerywanego. 

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

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  geografia Oddziaływanie człowie-
ka na środowisko 
 

•pozytywne i negatywne 
oddziaływanie człowieka 
na środowisko 
•wielkie katastrofy ekolo-
giczne 
•ocieplenie klimatu 
•prace nad ochroną śro-
dowiska 
•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 Trójca Święta. 
 

cel dydaktyczny: Przybliże-
nie tajemnicy Boga w Trój-
cy Świętej Jedynego 

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

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 



cel wychowawczy: pogłę-
bienie zażyłości z każdą z 
Osób Trójcy Świętej. 

3.  język niemiecki Was bestellen wir?  
 

Treści nauczania: ucznio-
wie utrwalają nazwy po-
traw i napojów, ćwiczą 
składanie zamówień w 
lokalu. 

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 Konsultacje stacjonarne ------- 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 Fizyka jądrowa – utrwa-
lenie wiadomości.  
 

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 Gry i zabawy „orzeł czy 
reszka”. 
 
 

Treści:  
- koordynacja ruchowa 
- utrzymanie prawidłowej 
kondycji 

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

6.  edb Resuscytacja krążenio-
wo oddechowa. 
 
 

Treści: 
Nagłe zatrzymanie krąże-
nia. 
Uciskanie klatki piersiowej 

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

zwrotną wraz z omówie-

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



 Prowadzenie oddechów 
ratowniczych 

niem i oceną będzie udostępniał dodatkowe 
wspomagające materiały na 
stronie internetowej  szkoły 

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 
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  

Konflikty międzyludzkie.    
 

Cel: Poznam jakie są głów-
ne przyczyny i rodzaje kon-
fliktów w hotelarstwie oraz 
dowiem których pracowni-
ków dotykają one w naj-
większym stopniu. 

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 

Sposoby rozwiązywania 
konfliktów międzyludz-
kich.    

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 moż-
na ją osiągnąć. 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  matematyka  Wielokąty podobne. 
  
 

Cele lekcji: Uczeń oblicza 
długości boków wieloką-
tów podobnych, wykorzy-
stuje zależności między 
polami i obwodami wielo-
kątów podobnych a skala 
podobieństwa do rozwią-
zywania 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 

Trójkąty prostokątne. Cele: Uczeń podaje twier-
dzenie Pitagorasa i twier-
dzenie odwrotne do twier-

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


dzenia Pitagorasa oraz 
wzory na długość przekąt-
nej kwadratu i długość 
wysokości trójkąta równo-
bocznego. 

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 
 

Writing informal emails 
 

Nauczę się pisać niefor-
malnego listu na temat 
uczestnictwa w szkolnym 
projekcie. 

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 Praca w konspekcie - 
Import treści z ze-
wnętrznych plików - 
Globalne zarządzanie 
kolorystyką, wyglądem 
slajdów i rozmieszcze-
niem elementów na 
slajdach (wzorce)   

PowerPoint, funkcje pod-

stawowe i zaawansowane 

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-
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 Sporządzanie wykresu 
funkcji w arkuszu kalku-
lacyjnym cd. 
 

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 Konsultacje stacjonar-
ne. 

-------- 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 Pojęcie maszyny. Kryte-
ria klasyfikacji maszyn. 
Rodzaje, zasoby i źródła 
energii. Paliwa. 
 

Definicja maszyny, ogólny 
podział maszyn, rodzaje 
paliw, odnawialne i nieod-
nawialne źródła energii, 
klasyfikacja paliw ze wzglę-
du na pochodzenie i stan 
skupienia, skład chemiczny 
i wartość opałowa po-
szczególnych paliw. 

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

testy online 

Strona www 
https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  usługi  
żywieniowe  

Wymagania sanitarno-
epidemiologiczne w 
stosunku do personelu.     

Cel: Poznam jakie badania 
powinien wykonać kandy-
dat na pracownika gastro-

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 

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

Messenger; Strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



 nomii oraz  zasady prze-
strzegania higieny osobistej 
i higieny produkcji. 

oraz kontakt telefonicz-
ny 

przesyłanych na pocztę 
elektroniczną  lub Messen-

gera   

2.  podstawy  
przedsiębiorczo-

ści 

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 

3.  podstawy  
hotelarstwa 

Przystosowanie obiektu 
hotelarskiego do obsłu-
gi osób niepełnospraw-
nych – część ogólnodo-
stępna. 

Na lekcji poznam: 
- minimalne wymagania 
ustawowe w zakresie do-
stosowania obiektów hote-
larskich do obsługi gości 
niepełnosprawnych, 
-podział obiektów hotelar-
skich ze względu na ich 
dostępność dla osób nie-
pełnosprawnych; 

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)” 

Przystosowanie hotelu 
do obsługi osób niepeł-
nosprawnych – otocze-
nie i budynek hotelu. 

Na lekcji poznam: 
-szczegółowe elementy i 
parametry mające szcze-
gólne znaczenie dla obsługi 
gości niepełnosprawnych w 
otoczeniu hotelu oraz w 
samym budynku hotelu; 

4.  pracownia  
obsługi  

konsumenta 

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 

Konsultacje stacjonar-
ne. 

-------- 

5.  pracownia usług 
dodatkowych 

Instalacje i urządzenia 
techniczne w obiektach 

Cel: Poznam jakie instalacje 
i urządzenia techniczne 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez spraw-

Messenger, Strona internetowa 
szkoły 



hotelowych. 
 

mają zastosowanie w 
obiektach hotelowych    

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefonicz-

ny 

dzenie skanów lub zdjęć  
przesyłanych na pocztę 

elektroniczną  lub Messen-
gera   

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Klasyfikacja końcowo-
roczna. 

Cel: Uczniowie dokonają 
podsumowania pracy rocz-
nej, zostaną ustalone oce-
ny roczne. 

6.  obsługa i napra-
wa poj.sam. 

Wymiana oszybowań 
czołowych i tylnych 
samochodu. 
 

Treści nauczania (cele lek-
cji): Uczeń zna czynności i 
zasady wymiany oszybo-
wania czołowego i tylnego. 

------- 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 pompy 
vacum. 

 
-------- 

 
------- 

wiedza uczniów będzie 
systematycznie sprawdzana 
na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 


