
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

25.05.2020 r. – 29.05.2020 r. 

Klasa II A  

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  
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  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 

2.  język angielski Vocabulary practice. 
 

Treści nauczania: Utrwale-
nie i powtórzenie słownic-
twa. 

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- Test 
sprawdzający. 
 

Cele:   sprawdzenie wia-
domości z zakresu funkcji ,  
klasyfikacji  I zasad obowią-
zujących 
przy  tworzeniu kart menu. 

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 Powtórzenie wiadomo-
ści z zakresu klasy dru-
giej. 
 
 

Cele: Powtórzenie i utrwa-
lenie wiadomości. 
 

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 Sommerferien. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie potrafią opowiedzieć, 
co robili w czasie wakacji. 

e-mail, strona interne-
towa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 

podlegających ocenie; Ćwi-
czenia będą sprawdzane i 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



odsyłane uczniom wraz z 
oceną i wyjaśnieniem 

6.  pracownia  
hotelarska 

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

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.  

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  
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  marketing Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości z klasy 
II. 

-powtórzenie materiału 
programowego z klasy II ze 
szczególnym uwzględnie-
niem treści objętych egza-
minem z kwalifikacji TG.11. 
-podsumowanie pracy 
rocznej, ustalenie ocen 
rocznych; 

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  

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości z klasy 
II. 

-powtórzenie materiału 
programowego z klasy II ze 
szczególnym uwzględnie-
niem treści objętych egza-
minem z kwalifikacji TG.11. 
-podsumowanie pracy 
rocznej, ustalenie ocen 
rocznych; 

3.  podstawy  
hotelarstwa 

Rodzaje j.m., wymaga-
nia kategoryzacyjne, 
ogólne pojęcia z zakresu 
hotelarstwa – test wie-
dzy. 

-powtórzenie i utrwalenie 
materiału programowego 
w formie testu z zakresu 
egzaminu z kwalifikacji 
TG.11. obejmujący tematy-
ką dotyczącą rodzajów 
j.m., wymagań kategoryza-
cyjnych i ogólnych pojęć z 
zakresu hotelarstwa;  



4.  działalność  
recepcji 

Dokumenty potwierdza-
jące zapłatę za usługi 
hotelarskie. 

Na lekcji poznam: 
- zasady dokumentacji 
sprzedaży usług hotelar-
skich, 
-zasady tworzenia i ele-
menty konieczne w doku-
mentach potwierdzających 
zapłatę za usługi: paragon 
fiskalny, rachunek, faktura 
VAT, faktura uproszczona; 

5.  historia III Rzeczpospolita – po-
wtórzenie wiadomości 
 

•obrady okrągłego stołu 
•pierwsze częściowo wolne 
wybory do parlamentu w 
1989 r. 
•wybory prezydenckie w 
1990 r. 
•ustanowienie konstytucji 
w 1997 r. 
•przystąpienie Polski do 
NATO i UE 
•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.  pracownia  
hotelarska 

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

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.  Klasyfikacja końcowo 
roczna. 

Cel: Dokonam  końcowo 
rocznego podsumowania 
swoich osiągnięć edukacyj-
nych oraz zapoznam się z 
ustaloną oceną. 

8.  wf Trening interwałowy 
„TABATA”. 
 

Treści:  
- przygotowanie organizmu 
do dużego wysiłku 
- rozwijanie aparatu odde-

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



chowego 
- rozwijanie mocy, siły i 
wytrzymałości 

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.  pracownia  
obsługi  

informatycznej 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości. 

Cel: Dokonam podsumo-
wania podstawowych wia-
domości dotyczących wy-
korzystania komputero-
wych programów  w usłu-
gach 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 

Klasyfikacja końcowo 
roczna. 

Cel: Dokonam  końcowo 
rocznego podsumowania 
swoich osiągnięć edukacyj-
nych oraz zapoznam się z 
ustaloną oceną. 

2.  język angielski Describing a picture. 
 

Treści nauczania: Opis ob-
razka. 

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 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.  działalność  
recepcji 

Ceny i formy płatności 
w sprzedaży usług hote-
larskich – test wiedzy. 

-powtórzenie i utrwalenie 
materiału programowego 
w formie testu z zakresu 
egzaminu z kwalifikacji 
TG.11. obejmujący tematy-
ką dotyczącą cen i form 
płatności w sprzedaży 
usług hotelarskich;  

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 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości z klasy 

-powtórzenie materiału 
programowego z klasy II ze 



II. szczególnym uwzględnie-
niem treści objętych egza-
minem z kwalifikacji TG.11. 
-podsumowanie pracy 
rocznej, ustalenie ocen 
rocznych; 

5.  geografia Interakcje pomiędzy 

poszczególnymi sferami 

Ziemi. 

 

Nauczę się: wykazać na 
przykładach zależność 
między atmosferą a innymi 
sferami Ziemi; wykazać na 
przykładach związki między 
hydrosferą a innymi sfera-
mi Ziemi; wykazać na przy-
kładach interakcje między 
sferami Ziemi a rzeźbą 
terenu; wykazać na przy-
kładach zależność między 
biosferą a innymi sferami 
Ziemi. 

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 

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.  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 

„Szczęście wielkiej 
energii…” Filozofia mo-
dernizmu. 
 

Zapoznam się z: 
- porównaniem filozofii 
pozytywizmu i moderni-
zmu, 
- poglądami najważniej-
szych filozofów europej-
skiego modernizmu, 
- interpretacją tekstu filo-
zoficznego. 



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.  matematyka Omówienie sprawdzia-
nu. 
 

Cele: Analiza 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 

4.  język niemiecki Extrem reisen. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie potrafią opisać miej-
sce, w którym spędzają 
wakacje. 

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 
 

My holiday plans. 
 

Treści nauczania: Mówie-
nie o swoich wakacyjnych 
planach. 

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  Summary of the year. Treści nauczania: Powtó-

rzenie materiału. 

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.  podstawy  
hotelarstwa 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości z klasy 
II. 

-powtórzenie materiału 
programowego z klasy II ze 
szczególnym uwzględnie-
niem treści objętych egza-
minem z kwalifikacji TG.11. 
-podsumowanie pracy 

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 



rocznej, ustalenie ocen 
rocznych; 

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 

3.  język angielski 
zawodowy 

Customer feedback – co 
mówią klienci 

Poćwiczę znajdowanie 
określonych informacji w 
tekście, analizowanie opinii 
klientów, wyciąganie 
wniosków celem 
polepszenia oferty hotelu. 

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 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 

5.  język polski Podsumowanie pracy 
rocznej. 
 

- dokonam podsumowania 
wiadomości. 

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 „Gleby. 
Biosfera”. 

Powtórzę oraz utrwalę 
wiadomości dotyczące 
gleby i biosfery. 

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 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 
Powtórzenie wiadomo-
ści o procesach endo-
genicznych i egzoge-

Powtórzę oraz utrwalę 
wiadomości. 

mailto:halina.pracz@gmail.com
mailto:halina.pracz@gmail.com
mailto:iwona.zsn@interia.pl


nicznych. odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie po-

prawności zadań przydzie-
lonych uczniom na platfor-

mie learningApps.org 

 

 

 


