
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

04.05.2020 r. – 08.05.2020 r. 

Klasa III A HOT +TPS 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  matematyka Praca z drugą częścią 
arkusza maturalnego .  
 

Treści nauczania:  uczeń 
nabywa umiejętności  roz-
wiązywania zadań otwar-
tych  z arkuszy matural-
nych z lat ubiegłych . Ćwi-
czy rozwiązywanie zadań 
poprzez stosowanie róż-
nych metod . Uczy rozwią-
zywać się zadania z drugiej 
części arkusza maturalnego 
, ćwicząc przy tym rozwią-
zywanie zadań  mieszcząc 
się w określonym czasie. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  geografia 
(HOT) 

Handel międzynarodo-
wy. 
 

Nauczę się: analizować 
strukturę towarową i geo-
graficzną obrotów handlu 
światowego; analizować 
współczesne problemy 
międzynarodowej wymiany 
handlowej; wyjaśnić wpływ 
międzynarodowej wymiany 
handlowej na rozwój spo-
łeczno-gospodarczy pań-
stw. 

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 

organizacja 
przedsiębiorstwa 
samochodowego 

Organizacja i zadania 
działów przedsiębior-
stwa samochodowego.  

Uczeń potrafi wskazać za-
dania poszczególnych dzia-
łów firmy.    

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-

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

3.  język angielski w 
hotelarstwie 

Packages – wczasy zor-
ganizowane 

Poznam wyrazy i zwroty 
związane z organizacją 
wczasów, poćwiczę znaj-
dowanie określonych in-
formacji w tekście; wyra-
żanie i uzasadnianie prefe-
rencji odnośnie rodzaju 
wczasów; wyrażanie opinii 
na temat zalet i wad wcza-
sów zorganizowanych. 

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 

elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 

poj.sam. 

Budowa i zasada działa-
nia pirotechnicznych 
napinaczy pasów bez-
pieczeństwa. 
 

Cel lekcji: umiem opisać 
budowę  zasadę działania 
pasów bezpieczeństwa 

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 

4.  geografia (TPS) 
 

Regiony turystyczne 
świata. 
 

Nauczę się porównywać 
regiony o różnym stopniu 
zagospodarowania tury-
stycznego. Poznam nowe 
siedem cudów świata. 

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 

Nowoczesne usługi. 
 

Nauczę się: wyjaśnić zna-
czenie nowoczesnych usług 
dla rozwoju społeczno-
gospodarczego wybranych 
krajów świata ze szczegól-
nym uwzględnieniem usług 
finansowych; wyjaśnić 
przyczyny rozwoju nowo-
czesnych usług bankowych, 
ubezpieczeniowych oraz 
inwestycyjnych; wykazać 
dysproporcje w dostępie 
do nowoczesnych usług 
finansowych, edukacyjnych 
i zdrowotnych; analizować 



przestrzenne zróżnicowa-
nie dostępu do usług ban-
kowych na świecie. 

5.  pracownia  
hotelarska 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości.   

Cel: :  
Dokonam podsumowania 
podstawowych wiadomo-
ści dotyczących struktury 
organizacyjnej i zadań dzia-
łu służby pięter. 

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 Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości.   
 

6.  religia Zawód jako powołanie.  uczeń poznaje kryteria 
doboru zawodu, poznaje z 
zawodu różnych świętych 

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

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

7.  historia i społe-
czeństwo 

Europa Zachodnia. Ob-
szar wpływów trzech 
religii 
 

•Arabowie na Półwyspie 
Iberyjskim i Rekonquista 
•Żydzi w Europie średnio-
wiecznej 
•prześladowania religijne 
w średniowieczu 
•zapoznanie z faktografią 
•kształtowanie postaw 
szacunku i tolerancji w 
stosunku do odmiennych 
poglądów 
•praca z materiałem iko-
nograficznym 
•praca z tekstem źródło-

wym 

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) 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  język polski Jak paryska Nike z Sa-
motraki… Poetki 20lecia 
międzywojennego o 
miłości. 
 

Zapoznam się z: 
- modelem miłości w wier-
szach polskich poetek XX 
w., 
- różnymi kreacjami kobiet,  

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 



 - opisem poetyki wierszy 
M. Pawlikowskiej - Jasno-
rzewskiej (cechy epigrama-
tu, funkcja paradoksu), 
- nawiązaniami w utworach 
do poetyki skamandrytów, 

2.  Awangarda Krakowska, 
jej program i przedsta-
wiciele. 
 
 

Zapoznam się z: 
- programem i przedstawi-
cielami Awangardy Kra-
kowskiej, 
- głównymi ideami manife-
stu Tadeusza Peipera. 

3.  elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 

poj.sam. 

Kompletny układ bier-
nego bezpieczeństwa  w 
samochodzie. 
 

Cel lekcji: poznam kom-
pletny układ bezpieczeń-
stwa w samochodzie 

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 

organizacja pracy 
służby pięter 

Wymiana bielizny, ser-
wis wieczorny i kontrola 
pokoju. 

Poznam: 
-zasady wymiany bielizny w 
j.m., 
-na czym polega serwis 
wieczorny, jakie czynności 
mogą być wykonywane w 
trakcie serwisu wieczorne-
go, 
-osoby odpowiedzialne za 
kontrolę j.m., 
-zasady kontroli j.m. 

grupa na facebook’u „III 
A THot – organizacja 
służby pięter/usługi 

dodatkowe ” 

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

staną poprawione i ocenio-
ne 

grupa na facebook’u „III A THot – 
organizacja służby pięter/usługi 

dodatkowe ” 

4.  język angielski 
(TPS) 

Revision Unit 6 Powtórzę i utrwalę mate-
riał z Unitu 6, napiszę test 
sprawdzający moją wiedzę 
i umiejętności z tego dzia-
łu. 

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 

Test Unit 6 



5.  marketing Planowanie marketin-
gowe. Rodzaje planów. 

Poznam etapy procesu 
planowania marketingo-
wego. 

grupa na facebook’u „III 
A THot – organizacja 
służby pięter/usługi 

dodatkowe ” 

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

staną poprawione i ocenio-
ne 

grupa na facebook’u „III A THot – 
organizacja służby pięter/usługi 

dodatkowe ” 

6.  podstawy  
działalności 

(HOT) 

Przychody i koszty dzia-
łalności w działalności 
hotelarskiej. 
 

Cel: Zapoznam się ze 
składnikami które generują 
przychody i koszty w hote-
lu. 

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.  Ustalenie wyniku finan-
sowego . 

Cel: Nauczę się co jakie są 
składniki wyniku finanso-
wego brutto oraz jak mo-
żemy obliczyć zysk netto . 

geografia (TPS) Badanie dostępności do 
usług w najbliższej oko-
licy. 
 

Zapoznam się z przedsię-
biorstwami usługowymi na 
terenie miejscowości Du-
biecko. Nauczę się zazna-
czyć na mapie przedsię-
biorstwa usługowe. 

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 

8.  historia i społe-
czeństwo 

Świat starożytny i śre-
dniowieczny – powtó-
rzenie wiadomości 
 

•granice czasowe starożyt-
ności i średniowiecza 
•osiągnięcia cywilizacyjne 
starożytności 
•style architektoniczne w 
starożytności i średniowie-
czu 
•wpływ kultury starożytnej 
i średniowiecznej na 
współczesną Europę i świat 
•powtórzenie i usystema-
tyzowanie wiedzy 
•praca z różnymi rodzajami 
zadań  

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) 



•kształtowanie myślenia 

przyczynowo - skutkowego 

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.  język polski Dlaczego futuryści szo-
kowali? 
 

Zapoznam się z;  
- programem i przedstawi-
cielami Futuryzmu euro-
pejskiego i polskiego. 

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 

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 Praca z drugą częścią 
arkusza maturalnego .  
 

Treści nauczania:  uczeń 
nabywa umiejętności  roz-
wiązywania zadań otwar-
tych  z arkuszy matural-
nych z lat ubiegłych . Ćwi-
czy rozwiązywanie zadań 
poprzez stosowanie róż-
nych metod . Uczy rozwią-
zywać się zadania z drugiej 
części arkusza maturalnego 
, ćwicząc przy tym rozwią-
zywanie zadań  mieszcząc 
się w określonym czasie. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  język angielski  Sports. Poznam słownictwo zwią-
zane z dyscyplinami sportu 
i wyczynowym uprawia-
niem sportu. 

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 

The Olympics.  

 

Poćwiczę czytanie i słucha-
nie ze zrozumieniem, po-
szerzę zakres słownictwa z 
dziedziny sportu. 



5.  usługi dodatkowe 
w hotelarstwie 

Realizacja zamówionych 
usług dodatkowych – 
test wiedzy. 

------- grupa na facebook’u „III 
A THot – organizacja 
służby pięter/usługi 

dodatkowe ” 

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

staną poprawione i ocenio-
ne 

grupa na facebook’u „III A THot – 
organizacja służby pięter/usługi 

dodatkowe ” 

6.  pracownia  
obsługi  

informatycznej 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości. 
 

Cel: Dokonam podsumo-
wania podstawowych wia-
domości dotyczących spo-
rządzania  najczęściej spo-
tykanych dokumentów  
biurowych w korespon-
dencji hotelowej .    

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 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości. 
 

7.  elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 

poj.sam. 

Kompletny układ bier-
nego bezpieczeństwa  w 
samochodzie. 
 

Cel lekcji: poznam kom-
pletny układ bezpieczeń-
stwa w samochodzie 

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.  religia Św. Stanisław Biskup i 
Męczennik  

uczeń poznaje życiorys 
Świętego, oraz wzbudza w 
sobie pragnienie naślado-
wania Patrona Polski 

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

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

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  
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  wf Piłka koszykowa w do-
mu. 

Doskonalenie techniki rzu-
tu do kosza. 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  diagnozowanie 
elektrycznych i 
elektronicznych 

układów poj.sam. 

Zintegrowane układy 
informacyjne kierowcy. 

 
------- 

 
------- 

wiedza uczniów będzie 
systematycznie sprawdzana 
na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

język angielski Nations, states and 
politics. 
 

Treści nauczania: Słownic-
two związane z państwem i 
społeczeństwem. 

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  The mystery of Louis 

XVII – reading. 
 

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



macji. 

3.  pracownia  
obsługi  

konsumenta 

Serwowanie napojów.  
 

Cel : nauczę się w jaki spo-
sób można serwować na-
poje , jaka jest temperatu-
ra podawania napojów 
alkoholowych i wody oraz 
jakie napoje otwarte ser-
wuje się z tacy 

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 Serwowanie napojów.  
 

Serwowanie napojów w 
szkle ( kieliszki, szklanki 
itp.- ćwiczenia 

Cel: nauczę się zasad obo-
wiązujących podczas ser-
wowania napojów w kie-
liszkach , szklankach 
,pokalach. 

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.  wf Piłka koszykowa w do-
mu. 

Doskonalenie techniki rzu-
tu do kosza 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  język niemiecki 
(TPS) 

Lebensetappen. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie potrafią nazwać ak-
tywności w różnych okre-
sach życia. 

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 

geografia (HOT) Konflikty międzynaro-

dowe. 

 

Nauczę się przedstawić 
źródła, przyczyny i skutki  
konfliktów na świecie oraz 
zagrożenia związane z ter-
roryzmem. 

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 

3.  organizacja Zasady przechowywania Uczeń objaśni zasady prze- Facebook,  E-mail  ha- Zadania i testy  uczniowie Strona internetowa szkoły 



 

 

 

 

 

 

 

przedsiębiorstwa 
samochod. 

i gromadzenia doku-
mentacji technicznej .  

chowywania dokumentacji 
i prowadzenia bazy danych 
obsługiwanych pojazdów.      

lina.pracz@gmail.com 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 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

język angielski Adjective suffixes. 
 

Treści nauczania: Przygo-
towanie do matury – sło-
wotwórstwo. Użycie przy-
rostków przymiotniko-
wych. 

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  

Describing photos. 
 

Treści nauczania: Opisywa-
nie ilustracji – opis ludzi i 
doświadczeń. 

4.  język niemiecki  
(HOT) 

Lebensetappen. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie potrafią nazwać ak-
tywności w różnych okre-
sach życia. 

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.  obsługa  
konsumenta 

Śniadania wydawane w 
pokoju hotelowym.  

Uczeń potrafi: opracować 
przykładową procedurę 
serwisu śniadaniowego, 
omówić sposoby podawa-
nia śniadań w pokoju.    

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 

6.  obsługa i napra-
wa poj.sam. 

Obsługa i naprawa pół-
osi napędowych 
 

Cel:  
Zapoznanie się z podsta-
wowymi metodami obsługi 
półosi napędowych 

------- wiedza uczniów będzie 
systematycznie spraw-

dzana na zajęciach w for-
mie stacjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 

 


