
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

15.04.2020 r. – 24.04.2020 r. 

Klasa III A HOT +TPS 

15.04.2020 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 Polsce trzeba na gwałt 
wielkiej idei! Projekty 
odrodzonego państwa. 
 
 

Zapoznam się z: 
- pojęciami: powieść poli-
tyczna, utopia, pragma-
tyzm, proletariat, 
- interpretacją dzieła S. 
Żeromskiego jako powieści 
politycznej, 
- trzema koncepcjami spo-
łeczno-politycznymi ukaza-
nymi w utworze, 
- odczytaniem metaforycz-
nego sensu tytułu powieści 
w odniesieniu do zaprezen-
towanej w niej problema-
tyki społeczno—
politycznej, 
- określeniem funkcji krea-
cji C. Baryki (jako człowieka 
z zewnątrz i młodego idea-
listy) dla sposobu przed-
stawienia rzeczywistości 
powojennej Polski, 
- głosem w dyskusji nad 
uniwersalnością utworu 
jako powieści politycznej. 

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 Podstawowe przepisy 
gry piłka nożna. 

 
------ 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  matematyka Symetria osiowa i punk-
towa – zadania . 

Treści nauczania: uczeń zna 
definicje symetrii osiowej i 

Messager, 
poczta elektroniczna 

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



 punktowej , zna jej rodzaje 
. Umie wzory na te syme-
trie i stosuje je do zadań . 
Zna pojecie środka symetrii 
figury . 

skibki1@op.pl   zadania  

4.  język angielski  
(TPS) 

Revision Unit 5 

 

Powtórzę i utrwalę mate-
riał z działu 5.  

 

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 5.  Test Unit 5 

 

6.  usługi dodatkowe 
w hotelarstwie 

Współpraca gastrono-
mii hotelowej z działem 
eventów podczas orga-
nizacji konferencji. 

Poznam: 
-rodzaje usług gastrono-
micznych świadczonych 
podczas konferencji, 
-na czym polega współpra-
ca gastronomii hotelowej z 
działem eventów podczas 
organizacji konferencji; 

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 ” 

7.  pracownia  
obsługi  

informatycznej 

Inna korespondencja w 
hotelarstwie. Sporzą-
dzanie przykładowego 
wniosku o zaszerego-
wanie obiektu hotelar-
skiego do rodzaju i na-
danie kategorii. 

Cel: potrafię poprawnie 
zredagować wniosek do 
Marszałka województwa  o 
zaszeregowanie obiektu 
hotelarskiego do rodzaju i 
nadanie kategorii. 

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 
8.  

9.  elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 

poj.sam. 

Ogrzewanie i klimatyza-
cja wnętrza pojazdu. 
 

Cel lekcji: umiem opisać 
budowę układu ogrzewania 
wnętrza pojazdu i klimaty-
zacji 

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 

10.  religia Jezu, ufam Tobie. 
 

uczeń zna postać św. S. 
Faustyny, potrafi wytłuma-
czyć, czym jest Boże Miło-

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

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 



sierdzie, i jak żyć w tej 
prawdzie 

16.04.2020 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 System rozgrywania 
zawodów w piłkę noż-
ną. 

 
------ 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  diagnozowanie 
elektrycznych i 
elektronicznych 

układów poj.sam. 

Urządzenia zwiększają-
ce komfort jazdy. 

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

wiedza uczniów będzie 
systematycznie sprawdzana 
na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  język angielski 
(HOT) 

Revision. Unit 7. 
 

Treści nauczania: Powtó-
rzenie słownictwa z działu 
Sport. 

strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzesz
ow.pl, droga mailowa 

oraz telefoniczna 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z omówie-
niem i oceną. 

podręcznik oraz dodatkowe ma-
teriały na stronie internetowej 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl  4.  Gateway to Matura. Treści nauczania: Przygo-

towanie do matury: wypo-
wiedź ustna oraz znajo-
mość środków językowych. 

5.  pracownia  
obsługi  

konsumenta 

Dania główne  
 

Cel : nauczę się zasad obo-
wiązujących podczas przy-
gotowania nakrycia i pre-
zentacji dania głównego 

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 

6.  Desery i sery. Podział 
deserów. 

Cel: potrafię dokonać po-
działu deserów i scharakte-
ryzować poszczególne gru-
py deserów serowych,  
słodkich i owocowych. 

Desery i sery. Podział 
deserów. 

17.04.2020 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 Ćwiczenia siłowe nóg.  
------ 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



2.  język niemiecki 
(TPS) 

Kapitel 5-Wiederholung.  
 

------ 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 

3.  geografia (HOT) Powtórzenie wiadomo-

ści z rozdziału „Usługi”. 

 

Powtórzę i utrwalę wiado-

mości dotyczące usług. 

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 

4.  organizacja 
przedsiębiorstwa 

samochod. 

Rachunek zysków i 
strat. 
 

Na lekcji uczeń pozna : 
strukturę wyniku finanso-
wego przedsiębiorstw, 
sporządzi przykładowy 
arkusz analizy kosztów i 
przychodów dla serwisu 
samochodowego za jeden 
miesiąc. 

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 

5.  język angielski 
(HOT) 

Do you like art? 
 

Treści nauczania: Słownic-
two dotyczące dziedzin 
kultury i artystów. 

strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzesz
ow.pl, droga mailowa 

oraz telefoniczna 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z omówie-
niem i oceną. 

podręcznik oraz dodatkowe ma-
teriały na stronie internetowej 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl  6.  The newspaper articles 

about art. 
Treści nauczania: Rozumie-
nie tekstów pisanych – 
dobieranie. 

7.  język niemiecki  
(HOT) 

Kapitel 5-Wiederholung.  
 

------ 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 

8.  Obsługa Standardy  serwisowe- Uczeń potrafi : scharakte- Facebook,  E-mail  ha- Zadania i testy  uczniowie Strona internetowa szkoły 



konsumenta lista śniadaniowa. 
 

ryzować listę śniadaniową  
i określić jej rolę w gastro-
nomii,  
Sporządzić przykładową 
listę śniadaniową. 

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 

9.  obsługa i napra-
wa poj.sam. 

Obsługa i naprawa wa-
łów napędowych. 

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

dzana na zajęciach w for-
mie stacjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

20.04.2020 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 Geometria analityczna – 
utrwalenie wiadomości.  
 

Treści nauczania : uczeń 
zna podstawowe wiado-
mości z geometrii anali-
tycznej dotyczące okręgów, 
prostych, figur na płasz-
czyźnie . Zna podstawowe 
wzory i zależności między 
nimi i stosuje je do rozwią-
zywania zadań . 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  geografia 
(HOT) 

Dysproporcje w rozwoju 
krajów świata. 
 

Nauczę się: wykazać przy-
czyny i konsekwencje dys-
proporcji w rozwoju spo-
łeczno-gospodarczym pań-
stw i regionów świata; 
analizować wybrane mier-
niki poziomu rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego i 
jakości życia mieszkańców 
na podstawie danych sta-
tystycznych; wyjaśnić przy-
czyny i konsekwencje po-
działu świata na bogatą 

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 



Północ i biedne Południe; 
proponować działania ma-
jące na celu zmniejszenie 
dysproporcji w rozwoju 
społeczno-gospodarczym 
krajów oraz regionów; 
charakteryzować cele gru-
py BRICS oraz wymienić 
państwa, które tworzą tę 
grupę. 

organizacja 
przedsiębiorstwa 
samochodowego 

Koszty i przychody z 
działalności gospodar-
czej – powtórzenie wia-
domości. 
 

Uczeń  potrafi:  omówić  
strukturę kosztów, wymie-
nić trzy grupy przychodów, 
obliczyć przychód, ustalić 
zysk/stratę z działalności. 

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 

3.  język angielski w 
hotelarstwie 

Cultural Heritage – 
dziedzictwo kultury 

Poznam wyrazy i zwroty 
związane z dziedzictwem 
kulturowym Londynu 

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, parametry i 
zasada działania układu 
ABS. 
 

Cel lekcji: umiem opisać 
zasadę działania systemu 
ABS 

 

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 funkcjonowania 
przedsiębiorstwa prze-
mysłowego na otocze-
nie lokalne. 
 

Zapoznam się z przedsię-
biorstwami przemysłowymi 
na terenie gminy Dubiecko. 
Nauczę się zaznaczać na 
mapie przedsiębiorstwa 

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 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 



przemysłowe. zeszytów. Monitorowanie 
odbywać się też będzie 

poprzez sprawdzanie po-
prawności zadań przydzie-
lonych uczniom na platfor-

mie learningApps.org 

Powtórzenie wiadomo-
ści z rozdziału „Prze-
mysł”. 
 

Powtórzę i utrwalę wiado-
mości dotyczące przemy-
słu. 

5.  pracownia  
hotelarska 

Urządzenia , sprzęt i 
środki do prowadzenia 
prac porządkowych w 
obiekcie 

Cel:   potrafię prawidłowo 
dobrać i zastosować sprzęt 
i środki stosowne przy pra-
cach porządkowych w ho-
telu 

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 

Przepisy prawa doty-
czące odpowiedzialno-
ści materialnej za rzeczy 
gościa oraz mienie za-
kładu hotelarskiego 

Cel: znam przepisy prawa 
obowiązujące w zakładzie 
hotelarskim dotyczące 
rzeczy i mienia 

6.  religia Wierzący wobec polityki 
 

uczeń zna postawę Katolika 
wobec polityki, potrafi 
wywiązywać się z obowiąz-
ków obywatela 

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 

Świat grecki – świat 
rzymski 
 

•podboje Aleksandra Wiel-
kiego 
•kultura hellenistyczna 
•osiągnięcia cywilizacyjne 

starożytnych Greków i 

Rzymian 

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) 

21.04.2020 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 Jeszcze nie widział w 
swym życiu takiego 
zjawiska jak ten entu-
zjazm Pola-

Zapoznam się z: 
- pojęciami: scenariusz, 
adaptacja filmowa, sztuka 
aktorska, zakończenie 

e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



ków…Powieść Żerom-
skiego w ekranizacji 
Filipa Bajona. 

otwarte, 
- różnicami między powie-
ścią a jej ekranizacją  
( realia Baku, motyw przy-
jaźni, wątek młodzieńczej 
miłości w Baku, postacie 
Hipolita i Lulka, dwie 
ostatnie sceny powieści i 
filmu), 
- granicami wolności reży-
sera w adoptowaniu dzieła 
literackiego. 

ow.pl,  Messenger. 

2.  Jeszcze nie widział w 
swym życiu takiego 
zjawiska jak ten entu-
zjazm Pola-
ków…Powieść Żerom-
skiego w ekranizacji 
Filipa Bajona. 

3.  elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 

poj.sam. 

Budowa, parametry i 
zasada działania układu 
ASR. 
 

Cel lekcji: umiem opisać 
zasadę działania systemu 
ASR 

 

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 

Procedura sprzątania 
w.h.s w j.m. 

Poznam kolejne czynności, 
jakie należy wykonać pod-
czas sprzątania węzła hi-
gieniczno – sanitarnego w 
jednostce mieszkalnej. 

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) 

Inventions- vocabulary 

 

Poznam słownictwo doty-
czące praktycznych wyna-
lazków i obsługi urządzeń 
technicznych 

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 

IgNobel Prizes- reading 

 

Poćwiczę czytanie ze zro-
zumieniem, popracuję nad 
rozbudową słownictwa 
związanego ze światem 
nauki 

5.  marketing Badania marketingowe 
– metody i techniki 
stosowane w działalno-
ści hotelarskiej. 

Poznam: 
-czym jest badanie marke-
tingowe, 
-jakie źródła informacji 
wykorzystuje się w proce-
sie badawczym – podział; 

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) 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości. 
 

Cel: dokonam podsumo-
wania podstawowych wia-
domości dotyczących zasad 
zatrudniania pracownika w 
przedsiębiorstwie hotelo-
wym . 

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.  

geografia (TPS) Znaczenie usług we 
współczesnym świecie. 

 

Zapoznam się z: definicją 
usług; sposobami klasyfika-
cji usług; etapami rozwoju 
usług; podziałem komuni-
kacji i jej rolą w gospodar-
ce; znaczeniem usług ko-
munikacyjnych, finanso-
wych oraz turystyki. Nau-
czę się: wykazać znaczenie 
usług dla gospodarki pań-
stw; analizować udział 
usług w strukturze zatrud-
nienia wybranych krajów 
świata na podstawie da-
nych statystycznych; anali-
zować dynamikę wzrostu 
zapotrzebowania na usługi 
transportowe i łącznościo-
we na poszczególnych eta-
pach rozwoju społeczno-
gospodarczego państw. 

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 

Islam, Europa i Antycz-
ne dziedzictwo 
 

•narodziny islamu 
•powstanie imperium 
arabskiego 
•podziały polityczne świata 
islamu 
•nauka i literatura krajów 
arabskich 
•architektura i sztuka is-

lamskiego świata 

 

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) 



22.04.2020 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 Wszystko tu było na 
miejscu… Żeromski wo-
bec narodowych mitów. 
 
 

Zapoznam się z: 
- pojęciami: tradycjona-
lizm, prowincja, 
- odczytaniem powieści 
jako rozrachunku z polską 
mitologią narodową, 
- trybem życia i hierarchią 
wartości prowincjonalnego 
ziemiaństwa, 
- porównaniem stosunku 
Karusi i Cezarego do mitu 
Kresów w kontekście losów 
obojga bohaterów, 
- środkami stylistycznymi 
służącymi ośmieszeniu 
postaw nawłockiej spo-
łeczności, 
- porównaniem obrazu 
tradycji szlacheckiej w 
Przedwiośniu i Panu Tade-
uszu. 

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 Ćwiczenia równoważne 
w gimnastyce. 

 
------ 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  matematyka Geometria analityczna – 
utrwalenie wiadomości.  
 

Treści nauczania : uczeń 
zna podstawowe wiado-
mości z geometrii anali-
tycznej dotyczące okręgów, 
prostych, figur na płasz-
czyźnie . Zna podstawowe 
wzory i zależności między 
nimi i stosuje je do rozwią-
zywania zadań . 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



4.  język angielski  Scientific discoveries 1 

 

Poćwiczę stosowanie stra-
tegii komunikacyjnych – 
domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontekstu, po-
ćwiczę uzyskiwanie i udzie-
lanie informacji na temat 
szkoły i nauki oraz na te-
mat przydatności odkryć 
naukowych 

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 

Scientific discoveries 2 

 

5.  usługi dodatkowe 
w hotelarstwie 

Współpraca gastrono-
mii hotelowej z działem 
eventów podczas orga-
nizacji konferencji. 

Poznam: 
-rodzaje usług gastrono-
micznych świadczonych 
podczas konferencji, 
-na czym polega współpra-
ca gastronomii hotelowej z 
działem eventów podczas 
organizacji konferencji; 

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 

Sporządzanie formula-
rza informacyjnego 
obiektu hotelowego 
 

Cel: potrafię poprawnie 
zredagować formularz 
informacyjny obiektu hote-
lowego 

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 

Hotelowa korespon-
dencja elektroniczna – 
e-maile 

Cel: nauczę się w jaki spo-
sób pracownik hotelu mo-
że wykorzystywać pocztę 
elektroniczną w swojej 
pracy zawodowej 

7.  elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 

poj.sam. 

Budowa, parametry i 
zasada działania układu 
ESP  
 

Cel lekcji: umiem opisać 
zasadę działania systemu 
ESP 

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 Człowiek a kultura. uczeń poznaje wartość 
kultury w życiu człowieka, 
pragnie pogłębiać swoje 
życie kulturalne 

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

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

23.04.2020 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 Ćwiczenia kręgosłupa 
szyjnego.  

 
------ 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  diagnozowanie 
elektrycznych i 
elektronicznych 

układów poj.sam. 

Systemy transmisji da-
nych w pojazdach sa-
mochodowych. 

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

wiedza uczniów będzie 
systematycznie sprawdzana 
na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

język angielski Adjectives ending –ing 
and –ed. 
 

Treści nauczania: Użycie 
imiesłowów przymiotniko-
wych  z końcówkami -ed 
oraz –ing. 

strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzesz
ow.pl, droga mailowa 

oraz telefoniczna 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z omówie-
niem i oceną. 

podręcznik oraz dodatkowe ma-
teriały na stronie internetowej 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

Describing a past event. Treści nauczania: Opisywa-
nie i przedstawianie faktów 
z przeszłości. 

3.  pracownia  
obsługi  

konsumenta 

Desery słodkie  
 

Cel: potrafię wymienić i 
scharakteryzować desery 
zimne i ciepłe  

 

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 Zasady serwowania 
deserów serowych i 
słodkich – ćwiczenia. 

Zasady serwowania 
deserów serowych i 
słodkich – ćwiczenia. 

24.04.2020 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 Ćwiczenia mięśni brzu-
cha. 

 
------ 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  język niemiecki 
(TPS) 

Kapitel 5- Übungen.  
 

Treści nauczania: powtó-
rzenie i utrwalenie mate-
riału z rozdziału 5 „Essen“ 

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) Globalizacja 

 

Nauczę się: wyjaśnić poję-
cia – globalizacja, indeks 
globalizacji, korporacje 
międzynarodowe; wskazać 
przyczyny oraz płaszczyzny 
globalizacji, a także ich 
przejawy; wskazać i uza-
sadnić pozytywne oraz 
negatywne skutki globali-
zacji. 

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. 

Sprawdzian wiadomo-
ści- koszty i przychody z 
działalności gospodar-
czej 

------- 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 An announcement.  
 

Treści nauczania: Redago-
wanie ogłoszenia o wyda-
rzeniu kulturalnym. 

 

strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzesz
ow.pl, droga mailowa 

oraz telefoniczna 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z omówie-
niem i oceną. 

podręcznik oraz dodatkowe ma-
teriały na stronie internetowej 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

Revision. Unit 8. Treści nauczania:  Powtó-
rzenie wiadomości z działu 
Kultura. 

4.  język niemiecki  
(HOT) 

Kapitel 5- Übungen.  
 

Treści nauczania: powtó-
rzenie i utrwalenie mate-
riału z rozdziału 5 „Essen“ 

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 

Procedury wydawania 
śniadań w sali konsu-
menckiej. 
 

Uczeń potrafi opracować i 
omówić przykładową pro-
cedurę serwisu śniadanio-
wego bufetu   w hotelu. 

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 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



każdy piątek) ,a ci poinfor-
mują rodziców 

6.  obsługa i napra-
wa poj.sam. 

Obsługa i naprawa mo-
stu napędowego. 

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

dzana na zajęciach w for-
mie stacjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 


