
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

18.05.2020 r. – 22.05.2020 r. 

Klasa II A  

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  
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  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 

2.  język angielski Matura practice – re-
ading. 
 

Treści nauczania: Praca z 
tekstem, znajdowanie  w 
tekście określonych infor-
macji. 

strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzesz
ow.pl, droga mailowa 

oraz telefoniczna, Mes-
senger 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania za pomocą Mes-
senger’a. Otrzymają wia-
domość zwrotną wraz z 
omówieniem i oceną. 

podręcznik oraz dodatkowe ma-
teriały na stronie internetowej 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

3.  obsługa  
konsumenta 

Karty menu- powtórze-
nie wiadomości   
 

Cele: utrwalenie i uzupeł-
nienie wiadomości dot. 
funkcji ,  klasyfikacji  
I zasad obowiązujących 
przy ich tworzeniu. 

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 

4.  matematyka Trygonometria – po-
wtórzenie i utrwalenie 
wiadomości. 
 
 

Cele: Utrwalenie wiadomo-
ści z działu trygonometria. 

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 

5.  język niemiecki Perfekt- Übungen. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie potrafią zastosować 

e-mail, strona interne-
towa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



czas przeszły Perfekt. podlegających ocenie; Ćwi-
czenia będą sprawdzane i 
odsyłane uczniom wraz z 

oceną i wyjaśnieniem 

6.  pracownia  
hotelarska 

Próbny egzamin prak-
tyczny potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie 
TG 11. 

Cel: Dokonam podsumo-
wania wiadomości rozwią-
zując zadanie praktyczne 
przygotowujące do egza-
minu potwierdzającego 
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 

7.  Próbny egzamin prak-
tyczny potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie 
TG 11. 

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  
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  marketing Narzędzia promocji i  
marketing MIX – test 
wiedzy. 

Pisemne sprawdzenie wia-
domości z teoretycznego 
egzaminu z kwalifikacji 
TG.11. z zakresu instru-
mentów promocji i marke-
tingu MIX. 

grupa na facebook’u 
utworzona do celów 

komunikacji w trakcie 
zdalnego nauczania 

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

staną poprawione i ocenio-
ne 

grupa na facebook’u utworzona 
do celów komunikacji w trakcie 

zdalnego nauczania 

2.  podstawy  
działalności  

Poziomy PKD w hotelar-
stwie. 

Na lekcji poznam, w jaki 
sposób jest ujęte hotelar-
stwo w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności. 

3.  podstawy  
hotelarstwa 

Obliczanie kwot netto i 
brutto – test wiedzy. 

Pisemne sprawdzenie wia-
domości z teoretycznego 
egzaminu z kwalifikacji 
TG.11. z zakresu obliczania 
wartości netto i brutto 
należności. 

4.  działalność  
recepcji 

Czeki podróżne. Na lekcji dowiem się: 
-czym są czeki podróżne, 
-czym są euroczeki; 

5.  historia Polska droga do Unii 
Europejskiej 

•organizacja i struktura UE 
•zadania UE 

e-mail, Messenger Zadania wykonane przez 

uczniów odsyłane będą na 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 



 •warunki przyjęcia Polski 
do UE 
•etapy przygotowań do 
wstąpienia do UE 
•obecna pozycja Polski w 
UE 
•zapoznanie z najważniej-
szymi faktami  
•praca z różnymi rodzajami 
źródeł (schematy, teksty 
źródłowe, dane statystycz-
ne) 
•doskonalenie analizy i 

syntezy 

e-mail nauczyciela (lub za 

pomocą Messenger) i tą 

samą drogą uczniowie i 

rodzice otrzymają informa-

cję o ocenie wraz z wyja-

śnieniem 

poprzez komunikator messenger 

oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 

6.  pracownia  
hotelarska 

Omówienie próbnego 
egzaminu praktycznego 
potwierdzającego kwali-
fikacje w zawodzie TG 
11.  

Cel: Dokonam analizy błę-
dów popełnionych  w za-
daniu praktycznym podczas 
próbnego  egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie TG 11. 

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 

7.  Omówienie próbnego 
egzaminu praktycznego 
potwierdzającego kwali-
fikacje w zawodzie TG 
11.  

8.  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 

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.  pracownia  Powtórzenie i utrwale- Cel: Dokonam podsumo- portale społecznościowe  weryfikacja wiedzy i ocena Messenger; strona internetowa 



obsługi  
informatycznej 

nie wiadomości rozwią-
zywanie zadań przygo-
towujących do egzami-
nu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe.  

wania podstawowych wia-
domości rozwiązując zada-
nia praktyczne i teoretycz-
ne przygotowujące do eg-
zaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. 

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 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości rozwią-
zywanie zadań przygo-
towujących do egzami-
nu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe.  

2.  język angielski Matura practice – liste-
ning. 
 

Treści nauczania: Rozumie-
nie tekstu słuchanego. 

strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzesz
ow.pl, droga mailowa 

oraz telefoniczna, Mes-
senger 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania za pomocą Mes-
senger’a. Otrzymają wia-
domość zwrotną wraz z 
omówieniem i oceną. 

podręcznik oraz dodatkowe ma-
teriały na stronie internetowej 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

3.  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 

4.  działalność  
recepcji 

Procedury przyjmowa-
nia płatności kartą płat-
niczą. 

Na lekcji poznam: 
-rodzaje transakcji płatni-
czych; 
-procedurę płatności kartą, 
- etapy przebiegu transakcji 
sprzedaży (płatności); 

grupa na facebook’u 
utworzona do celów 

komunikacji w trakcie 
zdalnego nauczania 

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

staną poprawione i ocenio-
ne 

grupa na facebook’u utworzona 
do celów komunikacji w trakcie 

zdalnego nauczania 

Płatność kartą w kasie 
fiskalnej. 

Na lekcji poznam: 
- działania wykonywane 
kolejno przez pracownika 
hotelu podczas płatności 
kartą w kasie fiskalnej; 
-zasady postępowania w 
przypadku odrzucenia kar-
ty przez terminal; 



-korzyści dla gości hotelo-
wych wynikające z płatno-
ści kartą; 

5.  geografia Świat zwierząt. 

 

Nauczę się: wyjaśnić geo-
graficzne przyczyny zróżni-
cowania świata zwierzęce-
go; wyjaśnić przyczyny 
występowania endemitów 
na Ziemi; wyróżnić i wska-
zać na mapie królestwa i 
krainy zoograficzne; przy-
porządkować typowe ga-
tunki fauny do poszczegól-
nych krain zoograficznych; 
scharakteryzować przysto-
sowania zwierząt do życia 
oraz faunę mórz i ocea-
nów. 

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 

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.  język polski 
 

Przypomnienie zasad 
rządzących rozprawką.  

- przypomnę i utrwalę wia-
domości dotyczące roz-
prawki maturalnej 

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 

Przypomnienie zasad 
rządzących rozprawką. 

2.  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 

3.  matematyka Trygonometria- zadania 
maturalne. 

Cele: Analiza zadań matu-
ralnych z zakresu trygono-

platforma Classroom  
ewentualnie Messenger 

Uczniowie będą otrzymy-
wać oceny za rozwiązane i 

Podręcznik, pozostałe materiały 
w postaci prezentacji, filmów, 



 metrii  
 
 
 

 

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

platformie Classroom. 

zdjęć zostaną przekazane ucz-
niom na platformie 

4.  język niemiecki Perfekt- Übungen. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie potrafią zastosować 
czas przeszły Perfekt. 

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 

5.  język angielski 
 

Matura practice – zna-
jomość środków języ-
kowych. 

Treści nauczania: Powtó-
rzenie materiału grama-
tycznego i przygotowanie 
do matury. 

strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzesz
ow.pl, droga mailowa 

oraz telefoniczna, Mes-
senger 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania za pomocą Mes-
senger’a. Otrzymają wia-
domość zwrotną wraz z 
omówieniem i oceną. 

podręcznik oraz dodatkowe ma-
teriały na stronie internetowej 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl  Matura practice – zna-

jomość środków języ-
kowych. 

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.  podstawy  
hotelarstwa 

Obowiązki pracowni-
ków recepcji – test wie-
dzy. 

Pisemne sprawdzenie wia-
domości z teoretycznego 
egzaminu z kwalifikacji 
TG.11. z zakresu obowiąz-
ków pracowników recepcji 
hotelowej. 

grupa na facebook’u 
utworzona do celów 

komunikacji w trakcie 
zdalnego nauczania 

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

staną poprawione i ocenio-
ne 

grupa na facebook’u utworzona 
do celów komunikacji w trakcie 

zdalnego nauczania 

2.  pracownia  
obsługi  

konsumenta 

Urządzenia i sprzęt po-
mocniczy w zakładzie 
gastronomicznym.   
 

Cele:  sklasyfikowanie  i 
zastosowanie urządzeń 
pomocniczych ekspedycyj-
nych i sprzętu pomocnicze-
go. 

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

Discord 

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 

mailto:halina.pracz@gmail.com
mailto:halina.pracz@gmail.com


3.  język angielski 
zawodowy 

Adventure tourism Poćwiczę znajdowanie 
określonych informacji w 
tekście, udzielanie 
informacji, wyrażanie opinii 
i preferencji dotyczących 
ofert 

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.  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 

5.  język polski Młoda Polska - charak-
terystyka wstępna. 
 

Zapoznam się z: 
- cechami modernizmu 
jako epoki, 
- sferą ideową, filozoficzną 
i zmianami w sztuce. 

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 

6.  geografia 
 

Strefy krajobrazowe na 
Ziemi. 
 

Nauczę się: wskazać na 
mapie strefy krajobrazowe 
na Ziemi; porównać cechy 
środowiska przyrodniczego 
i formy gospodarowania w 
poszczególnych strefach 
krajobrazowych na Ziemi; 
wskazać na mapie przykła-
dy parków narodowych w 
wybranej strefie krajobra-
zowej. 

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 

Krajobraz najbliższej 
okolicy. 
 

Nauczę się dokonać analizy 
wybranych elementów 
środowiska geograficznego 
w miejscu zamieszkania. 

mailto:iwona.zsn@interia.pl


 

 

 


