
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

04.05.2020 r. – 08.05.2020 r.  

Klasa II A  

04.05.2020 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 Nie zabijaj  uczeń poznaje treść V przy-
kazania, kształtuje w sobie 
postawę wrażliwości na 
każde ludzkie życie 

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

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

2.  język angielski Revision. Unit 9. 
 

Treści nauczania: Powtó-
rzenie wiadomości z działu 
9 Kultura. 

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 

Klasyfikacja kart menu.  Ucz potrafi: sklasyfikować 
karty według kryterium 
czasowego, rodzajowego i 
asortymentowego. 

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 Symetria osiowa i syme-
tria środkowa – rozwią-
zywanie zadań. 
 

Cele: Stosowanie własności 
symetrii osiowej i symetrii 
środkowej do  rozwiązy-
wania zadań. Kształcenie 
umiejętności rysowania 
figur symetrycznych w 
danej symetrii. Znajdowa-
nie obrazu figur geome-
trycznych  w symetrii osio-
wej i środkowej  względem 
osi układu współrzędnych i 

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 



początku układu współ-
rzędnych. 

5.  język niemiecki Reservierung. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie znają słownictwo doty-
czące infrastruktury tury-
stycznej, potrafią zarezer-
wować miejsce noclegowe 
i zameldować się w hotelu. 

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 

6.  pracownia  
hotelarska 

Rodzaje transakcji do-
konywanych w obiek-
tach hotelarskich  
 

Cel : Poznam transakcje 
finansowe dokonywane 
przed przyjazdem gościa 
do hotelu , podczas pobytu 
i po wyjeździe gościa z 
hotelu.    

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.  Dobór i przygotowanie 
oferty cenowej w róż-
nych walutach 

Cel:  Nauczę się przygoto-
wywać ofertę cenową  
usług dodatkowych w każ-
dej wymienialnej walucie . 

05.05.2020 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 Systemy hotelowe w 
Polsce i na świecie. 

Na lekcji poznam: 
- czym są sieci hoteli i sys-
temy hotelowe, 
-największe sieci hoteli, 
-największe systemy hote-
lowe; 

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  

Europejska Klasyfikacja 
Działalności (EKD).  

Na lekcji poznam: 
-pojęcie EKD, 
-zastosowanie klasyfikacji 
działalności, 
strukturę Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności (PKD) 

3.  podstawy  
hotelarstwa 

Czynniki szkodliwe wy-
stępujące podczas pracy 
w recepcji hotelowej. 

Poznam czynniki, które 
występują w recepcji i mo-
gą mieć negatywny wpływ 



na bezpieczeństwo i higie-
nę pracy na stanowisku 
recepcjonisty. 

4.  działalność  
recepcji 

Zabezpieczenia kart 
płatniczych. 

Na lekcji poznam rodzaje 
zabezpieczeń kart płatni-
czych przed fałszerstwem i 
użyciem przez osoby nie-
powołane; 

5.  historia Trzecia Rzeczpospolita 
 

•obrady „okrągłego stołu” i 
jego postanowienia 
•pierwsze częściowo wolne 
wybory do parlamentu 
•wybory prezydenckie w 
1990 r. 
•przeobrażenia gospodar-
cze i społeczne na początku 
lat 90. 
•zapoznanie z najważniej-
szymi faktami  
•praca z różnymi rodzajami 
źródeł 
•doskonalenie analizy i 

syntezy 

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.  pracownia  
hotelarska 

Rozliczenie kosztów 
pobytu gości w obiek-
tach hotelarskich  
 

Cel: Zapoznam się z doku-
mentacją potwierdzającą 
dokonanie sprzedaży usług 
hotelarskich 

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.  Przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i higie-
ny pracy w obiektach 
hotelarskich 

Cel: .Zapoznam się z obo-
wiązkami pracodawcy i 
pracownika w zakresie bhp 
i ochrony pracy w branży 
hotelarskiej 

8.  wf Piłka koszykowa w do-
mu. 

Doskonalenie techniki rzu-
tu do kosza 
 
 
 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



06.05.2020 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  
obsługi  

informatycznej 

Przeglądanie stron in-
ternetowych różnych 
obiektów noclegowych. 

Cel: Nauczę się jakie ele-
menty powinna zawierać 
strona internetowa obiektu 
hotelarskiego oraz doko-
nam porównania szaty 
graficznej przeglądanych 
stron . 

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 

Przeglądanie stron in-
ternetowych różnych 
obiektów noclegowych. 

2.  język angielski Computer and compu-
ting. 
 

Treści nauczania: Słownic-
two związane z kompute-
rem i Internetem. 

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 Wojna i terroryzm  uczeń uzasadnia potrzebę 
odrzucenia użycia siły, i 
poznaje znaczenie pokoju 

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

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

4.  działalność  
recepcji 

Korzyści dla hoteli wy-
nikające z akceptacji 
kart płatniczych. 

Poznam korzyści, jakie 
może czerpać hotel umoż-
liwiając swoim gościom 
płatność kartą. 

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 

Gotówka- zabezpiecze-
nie banknotów polskich. 

Na lekcji poznam: 
-jakie działania musi podjąć 
hotel, by móc przyjmować 
płatności gotówkowe w 
euro, 
-elementy składowe bank-
notów polskich, 
-rodzaje zabezpieczeń pol-
skich banknotów; 

5.  geografia Typy wybrzeży mor-

skich. 

Nauczę się rozpoznawać i 
wskazywać na mapie różne 
typy wybrzeży oraz opisać 
powstawanie atolu. 

Poprzez pocztę elektro-
niczną:  

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów monito-
rowane będą poprzez prze-

syłanie rozwiązanych, a 
zadanych przez nauczyciela 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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



 prac, a także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie po-

prawności zadań przydzie-
lonych uczniom na platfor-

mie learningApps.org 

gApps.org 

07.05.2020 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 
 

Zmarnowaliście życie 
moje… Zatruliście dwa 
pokolenia! Miłość w 
czasach nieromantycz-
nych. 
 
 

Zapoznam się z: 
- rolą poezji romantycznej 
w ukształtowaniu się miło-
snych wyobrażeń Wokul-
skiego, 
- wpływem uczucia na dzia-
łania podejmowane przez 
bohatera i dokonywane 
przez niego wybory życio-
we, 
- cechami Wokulskiego, 
upodabniającymi go do 
bohaterów romantycznych. 

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 

Z komórki przy sklepie 
do buduaru hrabiny, co 
za skok! Obraz społe-
czeństwa w Lalce. 
 
 

Zapoznam się z: 
- charakterystyką środowi-
ska i grup społecznych 
przedstawionych w powie-
ści, 
- przedstawienie oceną 
polskiego społeczeństwa 
dokonaną w utworze Pru-
sa, 
- elementami potwierdza-
jących kryzys światopoglą-
du pozytywistycznego, 
występującymi w tekście. 



2.  wf Piłka koszykowa w do-
mu. 

Doskonalenie techniki rzu-
tu do kosza 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  matematyka Symetria – powtórzenie 
wiadomości. 
 

Cele: Powtórzenie wiado-
mości na temat symetrii 
osiowej i symetrii środko-
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 

4.  język niemiecki Reisen im Test. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie znają czasowniki sein i 
haben w czasie przeszłym 
Präteritum. 

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 
 

Talking about photos. 
 

Treści nauczania: Opisywa-
nie zdjęć z wykorzystaniem 
poznanego słownictwa z 
zakresu technologia. 

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. 
 

Treści nauczania: Uzyski-
wanie i przekazywanie 
informacji na podstawie 
materiału wizualnego. 

08.05.2020 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 

Czynniki szkodliwe w 
gastronomicznym śro-
dowisku pracy w obiek-
cie hotelarskim. 

Poznam najczęściej spoty-
kane czynniki szkodliwe i 
uciążliwości w pracy pra-
cowników gastronomii 
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 

Powtórzenie wiadomo-
ści – Zastawa i nakrycie 
stołowe.  

Uczeń potrafi: określić 
zasady postępowania  ze 
szkłem, sztućcami  i zasta-
wa stołowa , dobrać ele-

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 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

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


menty dekoracyjne do 
rodzaju świadczonej usługi. 

o wynikach  będą przeka-
zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

3.  język angielski 
zawodowy 

Describing geographical 
features – opisywanie 
cech geograficznych, 
doskonalenie sprawno-
ści słuchania i mówienia 

Nauczę się: 

 Znajdować określone 
informacje w tekście. 

 Uzyskiwać i udzielać 
informacji. 

 Opisywać krótko wy-
brane cuda przyrody. 

 Wyrażać i uzasadniać 
opinię na temat naj-
większych cudów przy-
rody kontynentu afry-
kańskiego. 

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 Piłka koszykowa w do-
mu. 

Doskonalenie techniki rzu-
tu do kosza 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  język polski Przypnę ludzkości 
skrzydła… Utopia nau-
kowa w Lalce. 
 
 

Poznam: 
- Wokulskiego, Ochockiego 
i Geista jako uczonych 
idealistów, 
- omówienie zadania sta-
wiane przed nauką przez 
pozytywistów, 
- sposób postrzegania nau-
kowców przez społeczeń-
stwo polskie i francuskie. 

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 
 

Powtórzenie wiadomo-
ści z rozdziału „Procesy 
egzogeniczne”. 
 

Powtórzę oraz utrwalę 
wiadomości i umiejętności 
dotyczące procesów egzo-
genicznych. 

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-

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org Powstawanie gleb 
 

Zapoznam się z pojęciami – 
gleba oraz plony. Nauczę 
się: charakteryzować pro-
cesy glebotwórcze oraz 
czynniki glebotwórcze; 

mailto:iwona.zsn@interia.pl


zaznaczać poziomy glebo-
we; wyjaśnić różnicę mię-
dzy żyznością a urodzajno-
ścią; scharakteryzować 
kompleksy rolniczej przy-
datności gleb oraz odczyn 
gleb. 

lonych uczniom na platfor-
mie learningApps.org 

 

 


