
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

25.05.2020 r. – 29.05.2020 r. 

Klasa III A HOT +TPS 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  matematyka Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości pozna-
nych w klasie trzeciej.  
 

Treści nauczania: uczeń 
powtórzy i utrwali poznane 
wiadomości dotyczące 
funkcji potęgowej, wykład-
niczej, logarytmicznej, cią-
gów, geometrii analitycznej 
a także powtórzy umiejęt-
ność rozwiązywania zadań 
z arkuszy maturalnych. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  geografia 
(HOT) 

Wpływ działalności 
człowieka na pedosferę 
i biosferę. 
 

Nauczę się: wskazać przy-
kłady wpływu działalności 
człowieka na degradację i 
dewastację gleb; analizo-
wać przyczyny i skutki 
nadmiernego wylesiania; 
dowodzić na przykładach, 
że naruszenie stabilności 
ekosystemów może powo-
dować nieodwracalne 
zmiany w środowisku natu-
ralnym. 

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 

Gospodarka odpadami 
w przedsiębiorstwie 
samochodowym. 
         

Cele:   rozróżnianie pojęć:   
odpady niebezpieczne i 
inne niż niebezpieczne, 
recykling i utylizacja, okre-
ślenie metod segregacji   i 
przechowywania odpadów, 
odpady niebezpieczne pro-
dukowane w warsztatach 

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 



samochodowych. 

3.  język angielski w 
hotelarstwie 

Hotels in Moscow – 
hotele w Moskwie 

Poćwiczę wyrażanie i uza-
sadnianie opinii na temat 
hoteli, prowadzenie roz-
mowy na temat rezerwacji: 
meldowanie, uzyskiwanie i 
udzielanie informacji, pro-
ponowanie, przyjmowanie 
propozycji 

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. 

Diagnostyka autoalar-
mu. 
 

Cel lekcji: potrafię zdiagno-
zować autoalarm 

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) 
 

Wpływ działalności 
człowieka na atmosferę, 
hydrosferę i litosferę. 
 

Nauczę się: ocenić skutki 
zmian w środowisku wywo-
łane kwaśnymi deszczami; 
analizować przestrzenne 
zróżnicowanie zanieczysz-
czeń powietrza na świecie 
na podstawie mapy tema-
tycznej; przedstawić skutki 
nadmiernego poboru wody 
w wyniku działalności go-
spodarczej człowieka; po-
dać przykłady katastrof 
ekologicznych; wskazać 
działania człowieka wspo-
magające racjonalne go-
spodarowanie wodą; opi-
sać kierunki oddziaływań 
człowieka na litosferę. 
 

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 

Wpływ działalności 
człowieka na pedosferę 
i biosferę. 

Nauczę się: wskazać przy-
kłady wpływu działalności 
człowieka na degradację i 



 dewastację gleb; analizo-
wać przyczyny i skutki 
nadmiernego wylesiania; 
dowodzić na przykładach, 
że naruszenie stabilności 
ekosystemów może powo-
dować nieodwracalne 
zmiany w środowisku natu-
ralnym. 
 

5.  pracownia  
hotelarska 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości.  
 

Cel: Dokonam podsumo-
wania podstawowych wia-
domości dotyczących spo-
rządzania dokumentacji 
działu 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 

Klasyfikacja końcowo 
roczna. 

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

6.  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 

7.  historia i społe-
czeństwo 

„Ojczysty Panteon i 
ojczyste spory” – po-
wtórzenie wiadomości 
 

•wpływ kultury antycznej 
na współczesną kulturę 
europejską, w tym również 
polską 
•kultura średniowiecza w 
Europie i Polsce 
•czasy nowożytne na świe-
cie i w Polsce 
•XIX i XX wiek – czas wiel-
kich zmian 
•współczesny świat – szan-
se i zagrożenia 
•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) 



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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  język polski Adaptacja filmowa a 
pierwowzór literacki.  
Granicy w reż. Jana 
Rybkowskiego.  

Zapoznam się z: 
- pojęciem adaptacji fil-
mowej, 
- porównaniem pierwo-
wzoru literackiego z jego 
filmową adaptacją. 

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.  Adaptacja filmowa a 
pierwowzór literacki.  
Granicy w reż. Jana 
Rybkowskiego.  

3.  elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 

poj.sam. 

Diagnostyka autoalar-
mu. 
 

Cel lekcji: potrafię zdiagno-
zować autoalarm 

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 

Sprzęt do utrzymania 
czystości w hotelu – 
podział, rodzaje. 

Na lekcji poznam: 
- podział sprzętu do utrzy-
mania czystości w hotelu, 
- rodzaje sprzętu i narzędzi 
zmechanizowanych i nie-
zmechanizowanych; 

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 Units 7 and 8 Powtórzę i utrwalę mate-
riał z dwóch ostatnich dzia-
łów. 

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 Units 7 and 8 

5.  marketing Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości z klasy 
III. 

-powtórzenie materiału 
programowego z klasy III ze 
szczególnym uwzględnie-
niem treści objętych egza-

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-

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

dodatkowe ” 



minem z kwalifikacji TG.12. 
-podsumowanie pracy 
rocznej, ustalenie ocen 
rocznych; 

ne 

6.  podstawy  
działalności 

(HOT) 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości.  
 

Cel: Dokonam podsumo-
wania podstawowych wia-
domości dotyczących ma-
jątku  przedsiębiorstwa 
hotelowego oraz źródeł 
jego finansowania . 

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. 

geografia (TPS) Działania na rzecz 
ochrony środowiska. 
 

Nauczę się: przedstawić 
przykłady działań podej-
mowanych przez rządy 
krajów, organizacje mię-
dzynarodowe i regionalne 
w celu rozwiązywania pro-
blemów globalnych i lokal-
nych w zakresie racjonal-
nego gospodarowania za-
sobami 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 

8.  historia i społe-
czeństwo 

Nasze dziedzictwo kul-
turowe 
 

•zabytki kultury polskiej od 
czasów najdawniejszych do 
współczesności 
•polska myśl naukowa i 
techniczna na przestrzeni 
dziejów 
•polscy Nobliści 
•praca z materiałem źró-
dłowym 
•praca z ikonografiką 
•korzystanie z różnych 
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) 



•rozbudzanie zaintereso-
wań 
•kształtowanie poczucia 

dumy narodowej 

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.  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 

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 Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości pozna-
nych w klasie trzeciej.  
 

Treści nauczania: uczeń 
powtórzy i utrwali poznane 
wiadomości dotyczące 
funkcji potęgowej, wykład-
niczej, logarytmicznej, cią-
gów, geometrii analitycznej 
a także powtórzy umiejęt-
ność rozwiązywania zadań 
z arkuszy maturalnych. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  język angielski  
(TPS) 

State and politics Poznam słownictwo zwią-
zane z tematem stosunków 
wewnętrznych i ustroju 
państwa. 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają rozwią-
zania zadań na maila, po 

czym otrzymują feedback z 
oceną pracy lub wskazów-

blog angielskinienado-
wa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 



Louis XVII- reading  Poćwiczę czytanie ze zro-
zumieniem, spekulowanie 
na temat faktów historycz-
nych w oparciu o ilustrację, 
spekulowanie na temat 
ciągu dalszego historii opi-
sanej w tekście 

kami do poprawienia praco 
Oceniane będą również 

wypowiedzi ustne na na-
graniach nadsyłanych za 

pośrednictwem maila lub 
na SKYPIE 

5.  usługi dodatkowe 
w hotelarstwie 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości z klasy 
III. 

-powtórzenie materiału 
programowego z klasy III ze 
szczególnym uwzględnie-
niem treści objętych egza-
minem z kwalifikacji TG.12. 
-podsumowanie pracy 
rocznej, ustalenie ocen 
rocznych; 

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

Cel: Dokonam podsumo-
wania podstawowych wia-
domości rozwiązując zada-
nie teoretyczne przygoto-
wujące do egzaminu po-
twierdzającego 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 

Klasyfikacja końcowo 
roczna. 

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

7.  elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 

poj.sam. 

Diagnostyka autoalar-
mu. 
 

Cel lekcji: potrafię zdiagno-
zować autoalarm 

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 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 

28.05.2020 r. 
L.p. Przedmiot/ 

zajęcia 
Temat lekcji  Realizowane treści  formy kontaktu  

nauczyciela  
sposób monitorowania i 

sprawdzania wiedzy ucznia 
Miejsce zamieszczenia  
materiałów i pomocy  



z uczniami  oraz postępów w nauce do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  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 

2.  diagnozowanie 
elektrycznych i 
elektronicznych 

układów poj.sam. 

Diagnozowanie systemu 
start-stop 

-------  
------- 

wiedza uczniów będzie 
systematycznie sprawdzana 
na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

język angielski At a clothes shop. 
 

Treści nauczania: Kupowa-
nie i sprzedawanie – wyra-
żenia. 

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  A letter of complaint. Treści nauczania: Wypo-

wiedź pisemna – reklama-
cja. 

3.  pracownia  
obsługi  

konsumenta 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości.  

Cel: Dokonam podsumo-
wania podstawowych wia-
domości dotyczących ser-
wowania potraw i napo-
jów. 

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.  

Klasyfikacja końcowo 
roczna. 

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

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.  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 

2.  język niemiecki 
(TPS) 

Heiraten? 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie potrafią zastosować w 
zdaniu spójnik ob, opisują 
wydarzenie rodzinne 
(ślub/wesele). 

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) Działania na rzecz 

ochrony środowiska. 

 

Nauczę się: przedstawić 
przykłady działań podej-
mowanych przez rządy 
krajów, organizacje mię-
dzynarodowe i regionalne 
w celu rozwiązywania pro-
blemów globalnych i lokal-
nych w zakresie racjonal-
nego gospodarowania za-
sobami 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 

3.  
 

 

 

 

 

 

 

organizacja 
przedsiębiorstwa 

samochod. 

Powtórzenie wiadomo-
ści –gospodarka czę-
ściami zamiennymi  i 
materiałami eksploata-
cyjnymi   

------- 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 

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. 

4.  język niemiecki  
(HOT) 

Heiraten? 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie potrafią zastosować w 
zdaniu spójnik ob, opisują 
wydarzenie rodzinne 

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 



(ślub/wesele). odsyłane uczniom wraz z 
oceną i wyjaśnieniem 

5.  obsługa  
konsumenta 

Karta pracy dla wybra-
nej potrawy. 
 

Cele:  wspólne wypełnianie 
przykładowej  karty pracy 
dla wybranej potrawy. 

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 mechanizmu 
różnicowego 
 

Cel: Zapoznanie się z me-
todami obsługowymi me-
chanizmów różnicowych 

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

dzana na zajęciach w for-
mie stacjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 

 

 


