
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

06.04.2020 r. – 08.04.2020 r. 

Klasa III A HOT +TPS 

06.04.2020 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.  matematyka Środek odcinka i 
symetria osiowa. 
 

 
------- 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  geografia 
(HOT) 

Badanie dostępności do 
usług w najbliższej 
okolicy. 
 

Zapoznam się z 
przedsiębiorstwami 

usługowymi na terenie 
miejscowości Dubiecko. 
Nauczę się zaznaczyć na 
mapie przedsiębiorstwa 

usługowe. 

Poprzez pocztę 
elektroniczną: 

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów 
monitorowane będą 
poprzez przesyłanie 

rozwiązanych, a zadanych 
przez nauczyciela prac, a 

także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie 
poprawności zadań 

przydzielonych uczniom na 
platformie 

learningApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: 

learningApps.org 

organizacja 
przedsiębiorstwa 
samochodowego 

Koszty stałe i zmienne 
 

------- Facebook,  E-mail  
halina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą 
informowani na FB.  

Informacje o wynikach  
będą przekazywane 

wychowawcom( w każdy 
piątek) ,a ci poinformują 

rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  język angielski w 
hotelarstwie 

Website evaluation – 
ocena strony 
internetowej 
 

Poćwiczę wyrażanie i 
uzasadnianie opinii na 

temat strony internetowej. 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają 
rozwiązania zadań na 

maila, po czym otrzymują 
feedback z oceną pracy lub 

blog 
angielskinienadowa.blogspot.co
m , mail, narzędzia Microsoft w 

chmurze, aplikacja QUIZLET oraz 



wskazówkami do 
poprawienia praco 

Oceniane będą również 
wypowiedzi ustne na 

nagraniach nadsyłanych za 
pośrednictwem maila lub 

na SKYPIE 

SKYPE’a 

elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 

poj.sam. 

Zasada działania 
systemu OBDII. Kody 
usterek OBDII. 
 

Cel lekcji: nauczę się opisać 
zasadę działania systemu 

OBDII 
 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz 

kontakt 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) 
 

Typy elektrowni. 
 

Nauczę się: wykazać 
związek pomiędzy 

warunkami przyrodniczymi 
a lokalizacją różnych typów 
elektrowni; wykazać wady i 

zalety różnych typów 
elektrowni; wyjaśnić rolę i 

znaczenie energetyki 
alternatywnej. 

Poprzez pocztę 
elektroniczną: 

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów 
monitorowane będą 
poprzez przesyłanie 

rozwiązanych, a zadanych 
przez nauczyciela prac, a 

także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie 
poprawności zadań 

przydzielonych uczniom na 
platformie 

learningApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: 

learningApps.org 

Obszary koncentracji 
przemysłu i procesy 
jego restrukturyzacji. 

Zapoznam się z: czynnikami 
koncentracji przemysłu; 
etapami rozwoju okręgu 
przemysłowego. Nauczę 
się: wyjaśnić zależność 

między restrukturyzacją 
przemysłu a rozwojem 

okręgów przemysłowych; 
wykazać skutki 

restrukturyzacji przemysłu; 
wyjaśnić tendencje zmian 

w rozwoju i rozmieszczeniu 
okręgów przemysłowych 

na świecie. 

5.  pracownia  
hotelarska 

Rodzaje prac 
porządkowych i techniki 
sprzątania jednostek 

Cel: nauczę się jak należy 
sprzątać pomieszczenia 

ogólnodostępnych 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez 

sprawdzenie skanów lub 

Messenger 



mieszkalnych i 
pomieszczeń 
ogólnodostępnych. 

 oraz kontakt 
telefoniczny 

zdjęć  przesyłanych na 
pocztę elektroniczną  lub 

Messengera   

Wyposażenie 
podstawowe i 
uzupełniające. 

Cel: zapoznam się z 
wyposażeniem 
podstawowym i 

uzupełniającym pokoju 
hotelowego 

6.  religia Wierzący wobec polityki 
 

 
------- 

Messenger, e-mail uczniowie będą przesyłali 
swoje prace, a także 

fotografie wykonanych prac 

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

7.  historia i 
społeczeństwo 

U zarania wspólnoty 
śródziemnomorskiej 

 

------ 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 

informację o ocenie wraz z 

wyjaśnieniem 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 

oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 

07.04.2020 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.  język polski Najistotniejszy, 
najzdrowszy, najtęższy 
obraz przedwiośnia… 
Inicjacje Cezarego 
Baryki. 

------ e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, 
wypracowań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  Najistotniejszy, 
najzdrowszy, najtęższy 
obraz przedwiośnia… 
Inicjacje Cezarego 
Baryki. 

3.  elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 

Algorytmy wykrywania 
usterek systemu OBDII-  
 

Cel lekcji: nauczę się 
rozróżniać rodzaje kodów 

usterek, wyjaśnić 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz 

kontakt telefoniczny 

zdjęcia wykonanych zadań 
uczniowie będą wysyłali na 
pocztę elektroniczną  lub 

podręcznik oraz dodatkowe ma 
wysłane do uczniów w aplikacji 

Messenger 



poj.sam. oznaczenia kodów usterek, 
potrafię na podstawie 
kodów usterek określić 

przyczynę usterki 

Messenger, a te zostaną 
poddane ocenie  

organizacja pracy 
służby pięter 

Zasady sprzątania 
pokoju zajętego przez 
gościa. 

Poznam zasady sprzątania 
j.m. wraz z  w.h.s. zajętej 

przez gościa. 

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

dodatkowe ” 

uczniowie będą wysyłać 
wykonane zadania (grupa 

na facebook’u), które 
zostaną poprawione i 

ocenione 

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

dodatkowe ” 

4.  język angielski 
(TPS) 

Matura practice 1 Poćwiczę rozwiązywanie 
arkusza maturalnego z 
języka angielskiego na 

poziomie 
podstawowym(słuchanie+ 
czytanie ze zrozumieniem) 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają 
rozwiązania zadań na 

maila, po czym otrzymują 
feedback z oceną pracy lub 

wskazówkami do 
poprawienia praco 

Oceniane będą również 
wypowiedzi ustne na 

nagraniach nadsyłanych za 
pośrednictwem maila lub 

na SKYPIE 

blog 
angielskinienadowa.blogspot.co
m , mail, narzędzia Microsoft w 

chmurze, aplikacja QUIZLET oraz 
SKYPE’a 

Matura practice 1 

5.  marketing Promocja sprzedaży. Poznam, na czym polega 
forma promocji określana 

mianem promocji 
sprzedaży.  

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

dodatkowe ” 

uczniowie będą wysyłać 
wykonane zadania (grupa 

na facebook’u), które 
zostaną poprawione i 

ocenione 

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

dodatkowe ” 

6.  podstawy  
działalności 

(HOT) 

Nadzór nad warunkami 
bezpieczeństwa i 
higieny. 
 

Cel: zapoznam się z 
instytucjami stojącymi na 
straży bezpiecznych i 
higienicznych warunków 
pracy 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt 
telefoniczny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez 

sprawdzenie skanów lub 
zdjęć  przesyłanych na 

pocztę elektroniczną  lub 
Messengera   

Messenger 

7.  Ubezpieczenia w 
działalności podmiotu 
gospodarczego. 

Cel: poznam zasady 
obowiązujące w 

podmiotach gospodarczych 
związane z 

ubezpieczeniami 

geografia (TPS) Przemysł 
zaawansowanej 
technologii. 

Zapoznam się z: cechami 
oraz czynnikami lokalizacji 
przemysłu zaawansowanej 

Poprzez pocztę 
elektroniczną: 

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów 
monitorowane będą 
poprzez przesyłanie 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



 technologii; 
rozmieszczeniem 

przemysłu high-tech; 
formami organizacji 

przestrzennej przemysłu 
high–tech; czynnikami 

determinującymi 
powstanie technopolii; 

charakterystyką wybranych 
technopolii. Nauczę się 
analizować znaczenie 

przemysłu high-tech oraz 
ocenić wpływ przemysłu 

zaawansowanej technologii 
na rozwój gospodarczy i 

jakość życia. 

rozwiązanych, a zadanych 
przez nauczyciela prac, a 

także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie 
poprawności zadań 

przydzielonych uczniom na 
platformie 

learningApps.org 

Platforma edukacyjna: 
learningApps.org 

8.  historia i 
społeczeństwo 

Kolonizacja w świecie 
śródziemnomorskim 

 

------ 

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 

informację o ocenie wraz z 

wyjaśnieniem 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 

oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 

08.04.2020 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.  język polski Krew płynęła jak rzeka 
wieloramienna… 
Rewolucja i jej skutki. 

------- e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, 
wypracowań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  wf Trening domowy w celu 
utrzymania sprawności 
fizycznej. 

 
------ 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



3.  matematyka Geometria analityczna – 
zadania.   

 
------- 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  język angielski  Matura practice 2 
 

Poćwiczę rozwiązywanie 
arkusza maturalnego z 
języka angielskiego na 

poziomie podstawowym 
(tworzenie wypowiedz 

pisemnych 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają 
rozwiązania zadań na 

maila, po czym otrzymują 
feedback z oceną pracy lub 

wskazówkami do 
poprawienia praco 

Oceniane będą również 
wypowiedzi ustne na 

nagraniach nadsyłanych za 
pośrednictwem maila lub 

na SKYPIE 

blog 
angielskinienadowa.blogspot.co
m , mail, narzędzia Microsoft w 

chmurze, aplikacja QUIZLET oraz 
SKYPE’a 

Matura practice 2 
 

5.  usługi dodatkowe 
w hotelarstwie 

Realizacja zamówionych 
usług. 

Poznam zasady realizacji 
zamówionych usług w 

hotelu. 

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

dodatkowe ” 

uczniowie będą wysyłać 
wykonane zadania (grupa 

na facebook’u), które 
zostaną poprawione i 

ocenione 

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

dodatkowe ” 

6.  pracownia  
obsługi  

informatycznej 

Korespondencja 
okolicznościowa. 
Sporządzanie 
przykładowego 
zaproszenia i listu 
powitalnego. 

Cel: potrafię poprawnie 
zredagować życzenia i 
gratulacje wysyłane do 

klientów, zaproszenia oraz 
list powitalny dla gości VIP 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt 
telefoniczny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez 

sprawdzenie skanów lub 
zdjęć  przesyłanych na 

pocztę elektroniczną  lub 
Messengera   

Messenger 

Korespondencja 
okolicznościowa. 
Sporządzanie 
przykładowego 
zaproszenia i listu 
powitalnego. 

7.  elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 

poj.sam. 

Algorytmy wykrywania 
usterek systemu OBDII-  
 

Cel lekcji: nauczę się 
rozróżniać rodzaje kodów 

usterek, wyjaśnić 
oznaczenia kodów usterek, 

potrafię na podstawie 
kodów usterek określić 

przyczynę usterki 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz 

kontakt 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 Triduum Sacrum – 
szczyt roku 
liturgicznego 

------- Messenger, e-mail uczniowie będą przesyłali 
swoje prace, a także 

fotografie wykonanych prac 

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

 


