
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

15.04.2020 r. – 24.04.2020 r.  

Klasa II A  

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  
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  pracownia  
obsługi  

informatycznej 

Systemy rezerwacyjne 
w hotelarstwie . 
 

Cel: nauczę się co oferują 
portale rezerwacyjne klien-
tom obiektów noclego-
wych 

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 

2.  Systemy rezerwacyjne 
w hotelarstwie . 

3.  język angielski What type of person 
are you? 
 

Treści nauczania: Mówie-
nie o sobie i swojej osobo-
wości. 

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.  religia Apostołka Bożego Miło-
sierdzia 
 

uczeń poznaje życiorys 
Faustyny Kowalskiej, czer-
pie wzorce od Świętej we 
własnym postępowaniu 

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

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

5.  działalność  
recepcji 

Rodzaje cen stosowa-
nych w branży hotelar-
skiej. 

Poznam: 
-rodzaje cen stosowanych 
w hotelarstwie oraz ich 
cechy, 
- do jakich gości stosuje się 
poszczególne ceny, 
-międzynarodowe skróty 
dotyczące cen stosowane 
w hotelarstwie; 

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 

6.  Rabaty stosowane w 
branży hotelarskiej. 

Poznam: 
- pojęcie rabatu, 
-kiedy stosuje się rabaty, 
-jakich gości najczęściej 
dotyczą rabaty; 



 

7.  geografia Rzeźbotwórcza działal-

ność rzek. 

 

Nauczę się: wyjaśnić, na 
czym polega rzeźbotwórcza 
działalność rzek oraz od 
czego zależy intensywność 
tych procesów; charaktery-
zować rzeźbotwórczą dzia-
łalność rzek w poszczegól-
nych odcinkach; wyjaśnić, 
na podstawie schematu, 
proces erozji wstecznej; 
wyjaśnić powstawanie 
starorzeczy na podstawie 
schematu; odróżnić terasę 
zalewową od terasy nadza-
lewowej oraz wskazać 
możliwość ich zagospoda-
rowania; wskazać na mapie 
delty i ujścia lejkowate. 

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 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  język polski 
 

Tu jest moje i twoje 
miejsce… Epopeja 
Orzeszkowej na dużym 
ekranie (cd.) 

------ 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.  Idź na mogiłę ojca… 
Dyskusja o patriotyzmie 
w Nad Niemnem. 

Zapoznam się z: 
- istotą pokoleniowych 
konfliktów światopoglą-
dowych; 
- postawą przedstawicieli 
rodu Korczyńskich wobec 
ojczyzny; 
- czynnikami umożliwiają-
cymi porozumienie Witolda 
z ojcem oraz uniemożliwia-



jącymi porozumienie Zyg-
munta z matką; 
- sposobem rozumienia 
idealizmu przez bohaterów 
powieści; 
- poleceniami do tekstu, 
str. 273 

3.  wf Podstawowe przepisy 
gry w siatkówkę. 
Sygnalizacja sędziego 
PS. 
System rozgrywania 
zawodów w piłkę siat-
kową.    

 
------ 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  matematyka BRAK INFORMACJI  
 

------ 

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 Hinweise.  
 

Treści nauczania: pytanie o 
drogę i opisywania jej, 
nazwy zjawisk atmosfe-
rycznych i pór roku 

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 

6.  język angielski 
 

Reporting a past event. 
 

Treści nauczania: Opisywa-
nie wydarzenia z przeszło-
ści. 

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  7.  A personal description. Treści nauczania: Wyraża-

nie i uzasadnianie swojej 
opinii. 

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.  podstawy  
hotelarstwa 

Rodzaje badań lekar-
skich i szkoleń dla pra-
cowników branży hote-
larskiej. 

Poznam: 
-jakie istnieją rodzaje ba-
dań lekarskich dla pracow-
ników, 
- rodzaje badań, a charak-
ter wykonywanej pracy, 
-rodzaje szkoleń bhp w 
hotelarstwie; 

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.  pracownia  
obsługi  

konsumenta 

Rodzaje nakryć. 
 

Uczeń  pozna : zasady do-
tyczące nakrywania, ele-
menty składające się na 
nakrycie podstawowe i 
rozszerzone,  zasady ukła-
dania sztućców ,potrafi 
przygotować nakrycie do 
określonego 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 

3.  język angielski 
zawodowy 

A tour itinerary – plan 
wycieczki 

 

Przygotuję plan wycieczki 
w języku angielskim 

 

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 Podstawowe przepisy 
gry w siatkówkę. 
Sygnalizacja sędziego 
PS. 
System rozgrywania 
zawodów w piłkę siat-
kową.    

 
------ 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  język polski W korczyńskim dwo-
rze… Obraz dworu u 
Orzeszkowej i Mickiewi-
cza. 

Poznam:  
- podobieństwa i różnice w 
wyglądzie, wyposażeniu i 
otoczeniu dworów opisa-

e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



 
 

nych przez Mickiewicza i 
Orzeszkową; 
- objaśnienie, na czym po-
lega połączenie elementów 
cywilizacji i natury w dwo-
rze szlacheckim; 
- dwór szlachecki ukazany 
w dziełach Mickiewicza i 
Orzeszkowej jako prze-
strzeń służącą zaspokoje-
niu różnorodnych ludzkich 
potrzeb; 
- uzasadnienie celowości 
zastosowanych przez 
Orzeszkową nawiązań do 
Pana Tadeusza; 
- podobieństwa i różnice 
dotyczące języka i stylu 
opisu w utworach Mickie-
wicza i Orzeszkowej. 

ow.pl,  Messenger. 

6.  geografia 
 

Rzeźbotwórcza działal-
ność rzek. 
 

Nauczę się: wyjaśnić, na 
czym polega rzeźbotwórcza 
działalność rzek oraz od 
czego zależy intensywność 
tych procesów; charaktery-
zować rzeźbotwórczą dzia-
łalność rzek w poszczegól-
nych odcinkach; wyjaśnić, 
na podstawie schematu, 
proces erozji wstecznej; 
wyjaśnić powstawanie 
starorzeczy na podstawie 
schematu; odróżnić terasę 
zalewową od terasy nadza-
lewowej oraz wskazać 
możliwość ich zagospoda-
rowania; wskazać na mapie 
delty i ujścia lejkowate. 

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 

mailto:iwona.zsn@interia.pl
mailto:iwona.zsn@interia.pl


7.  Rzeźbotwórcza działal-
ność lodowców gór-
skich. 

Nauczę się: wyróżnić i cha-
rakteryzować rodzaje rzeź-
botwórczej działalności 
lodowców górskich; opisać 
na podstawie schematu 
powstawanie doliny U-
kształtnej; dokonać podzia-
łu form rzeźby polodow-
cowej na formy erozyjne i 
akumulacyjne. 

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  
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  religia Imię Boga jest święte. 
 
 

uczeń zna treść II przyka-
zania, kształtuje swe po-
stępowanie wobec tego 
przykazania 

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

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

2.  język angielski Matura practice. 
 

Treści nauczania: Wyraża-
nie swoich opinii oraz opis 
obrazka. 

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  

3.  obsługa  
konsumenta 

Test sprawdzający – 
bielizna stołowa 

------- 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 BRAK INFORMACJI  
 

------ 

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-

Podręcznik, pozostałe materiały 
w postaci prezentacji, filmów, 
zdjęć zostaną przekazane ucz-

niom na platformie 



 rzem zostanie podana na 
platformie Classroom. 

5.  język niemiecki Das Wetter.  
 

Treści nauczania: pytanie o 
drogę i opisywania jej, 
nazwy zjawisk atmosfe-
rycznych i pór roku 

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 

6.  pracownia  
hotelarska 

Rozróżnienie form płat-
ności stosowanych w 
sprzedaży usług hote-
larskich  

Cel: poznam formy płatno-
ści stosowane w sprzedaży 
usług hotelarskich 

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.  Charakterystyka form 
gotówkowych i bezgo-
tówkowych stosowa-
nych w rozliczeniach 
usług hotelarskich 

Cel: poznam zasady od-
płatności za usługę. 

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  
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  marketing Koopetycja i partner-
stwo jako formy współ-
pracy hoteli na rynku. 

Dowiem się: 
-czym jest koopetycja, na 
czym polega w branży ho-
telarskiej, 
-czym jest partnerstwo, 
jako forma współpracy 
obiektów 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 

2.  podstawy  
działalności  

Inflacja- pojęcie, rodza-
je. 

Poznam: 
-pojęcie inflacji, 
-rodzaje inflacji, 
-mierniki inflacji; 

3.  podstawy  
hotelarstwa 

Obowiązki pracodawcy 
w zakresie organizacji 
czasu pracy pracowni-
ków obiektów hotelar-
skich. 

Poznam godzinowy wy-
miar: 
-czasu pracy, 
-normy dobowej, 
-obniżonego dobowego i 



tygodniowego czasu pracy 
oraz grupy pracownik, któ-
rzy mogą z tego korzystać; 
Poznam: 
-czym jest rozkład i harmo-
nogram czasu pracy, 
- system pracy stosuje się 
w recepcji hotelowej; 

4.  działalność  
recepcji 

Programy lojalnościowe 
w hotelarstwie. 

Dowiem się: 
- na czym polegają pro-
gramy lojalnościowe, 
-jakie są zasady udzielania 
rabatów w ramach pro-
gramu lojalnościowego; 

5.  historia Od stanu wojennego do 
okrągłego stołu 
 

•sytuacja w Polsce w la-
tach 1981 – 1989 
•sytuacja międzynarodowa 
w latach 1981 – 1989 
•obrady okrągłego stołu i 
narodziny III RP 
•przyczyny rozpadu jałtań-

skiego 

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 

Realizacja płatności za 
pomocą karty płatniczej  
 

Cel: nauczę się  jak mogę 
realizować płatność za 
pomocą karty płatniczej 

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.  Realizacja płatności za 
pomocą opłat interne-
towych 

Cel: nauczę się  jak mogę 
realizować płatność za 
pomocą opłat interneto-
wych 

8.  wf Przygotowanie organi-
zmu do wysiłku.  

 
------ 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.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.  pracownia  Działanie Globalnych Cel: poznam na czym pole- portale społecznościowe  weryfikacja wiedzy i ocena Messenger; strona internetowa 



obsługi  
informatycznej 

Systemów Dystrybucyj-
nych (GDS) 

ga działanie GDS  
 

Facebook, Messenger , 
poczta elektroniczna 

oraz kontakt telefonicz-
ny 

uczniów poprzez spraw-
dzenie skanów lub zdjęć  
przesyłanych na pocztę 

elektroniczną  lub Messen-
gera   

szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Portale rezerwacyjne Cel:  poznam zasadę dzia-
łania i przykładowe strony 
www.internetowych porta-
li rezerwacyjnych 

2.  język angielski Matura checkpoint 7-8. 
 

Treści nauczania: Powtó-
rzenie wiadomości z dzia-
łów 7 i 8 oraz użycie ich w 
zadaniach maturalnych. 

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  

3.  religia Niedziela dniem świę-
tym 

uczeń poznaje wartość 
niedzieli, uczy się jak prze-
żywać twórczo ten czas 

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

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

4.  działalność  
recepcji 

Okresowe promocje w 
hotelarstwie. 

Dowiem się: 
-na czym polegają promo-
cje okresowe w hotelar-
stwie, 
-czego dotyczą zazwyczaj 
obniżki w ramach promocji 
okresowych; 

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 

Ceny specjalne i rekom-
pensaty. 

Dowiem się: 
- kiedy, wobec jakich gości i 
w jakich okolicznościach 
stosuje się ceny specjalne, 
-czym jest rekompensata i 
w jakich okolicznościach się 
ją stosuje; 

5.  geografia Rzeźbotwórcza działal-

ność lądolodów i wód 

polodowcowych. 

 

Zapoznam się z pojęciami: 
krajobraz staroglacjalny; 
krajobraz młodoglacjalny; 
formy glacjalne; formy 
fluwioglacjalne.  Nauczę 
się: porównać erozyjne i 
akumulacyjne formy po-
wstałe w wyniku działalno-
ści lądolodów; odróżnić 
rzeźbę staroglacjalną od 

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-

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 



młodoglacjalnej; wskazać 
na mapie obszary o rzeźbie 
młodoglacjalnej; wyjaśnić 
powstawanie kemu na 
podstawie ilustracji; opisać 
proces powstawania san-
drów, ozów, drumlinów i 
pradolin; rozpoznać na 
schemacie poszczególne 
formy rzeźby młodogla-
cjalnej; odróżnić skutki 
działalności lądolodów i 
lodowców górskich. 

mie learningApps.org 

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 materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  język polski 
 

Jak być powinno… Pro-
gram pozytywizmu pol-
skiego w powieści 
Orzeszkowej. 
 
 
 
 

Poznam: 
- zaangażowanie literatury 
w krzewieniu haseł epoki, 
- program polskiego pozy-
tywizmy zawarty w Nad 
Niemnem (praca u pod-
staw, praca organiczna, 
emancypacja kobiet, asy-
milacja Żydów, wiedza to 
potęga). 

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 

Za co oni mają wszyst-
kich Żydów bić? Przeciw 
antysemityzmowi.  
(M. Konopnicka, Men-
del Gdański) 

Poznam: 
- pojęcia; nowela, stereo-
typ, antysemityzm, 
- tytułowego bohatera i 
zdarzenia przedstawione w 
utworze, 
- przyczyny sporu między 
zegarmistrzem a Mendlem 
(sformułowanie argumen-
tów obu stron   konfliktu), 



- objaśnienie, w jaki sposób 
nowela nawiązuje do haseł 
polskiego pozytywizmu, 
- objaśnienie, na czym po-
lega stereotypowość w 
myśleniu zegarmistrza. 

2.  wf Ćwiczenia rozciągające. 
 

 
------ 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  matematyka BRAK INFORMACJI  
 

------ 

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 Feriengrüße. Treści nauczania: pytanie o 
drogę i opisywania jej, 
nazwy zjawisk atmosfe-
rycznych i pór roku 

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 
 

Fiction and non – fic-
tion. 

Treści nauczania: Słownic-
two dotyczące gatunków 
literackich i typów publika-
cji. 

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  

Top teen author – read-
ing. 

Treści nauczania: Czytanie 
ze zrozumieniem. 

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.  podstawy  
hotelarstwa 

Czynniki szkodliwe i 
uciążliwe w pracy hote-
larza. 

Poznam: 
- jakie czynniki mogą wy-
stąpić w pracy hotelarza, 
-co może stanowić czynniki 
szkodliwe dla zdrowia w 

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 



pracy hotelarza; 

2.  pracownia  
obsługi  

konsumenta 

Dekoracja stołów. 
 

Uczeń  zna zasady  obowią-
zujące podczas kompono-
wania dekoracji stołów, 
umiejętnie wykorzysta 
informacje dotyczące de-
korowania ,dobierając 
elementy dekoracji do 
podanych okazji. 

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 
zawodowy 

Why visit Kenya? – do-
skonalenie sprawności 
czytania 

Poćwiczę czytanie ze zro-
zumieniem, utrwalę słow-
nictwo w języku angielskim 
związane ze zwiedzaniem. 

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 Ćwiczenia korekcyjne 
„okrągłe plecy” 

 
------ 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  język polski Powieściowe traktaty 
moralne. Poetyka reali-
zmu. 
 
 

Zapoznam się z: 
- twórcami powieści reali-
stycznej, 
- cechami realizmu literac-
kiego, 
- fragmentem tekstu M. 
Głowińskiego, Powieść i 
autorytety i katalogiem 
cech powieści XIX w. 

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 
 

Rzeźbotwórcza działal-
ność wiatru. 
 

Zapoznam się z: warunka-
mi wpływającymi na dzia-
łalność rzeźbotwórczą wia-
tru. Nauczę się: charakte-
ryzować formy powstałe w 
wyniku niszczącej oraz 
budującej działalności wia-
tru; charakteryzować 

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-

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 
Rzeźbotwórcza działal-
ność wiatru. 
 

mailto:iwona.zsn@interia.pl
mailto:iwona.zsn@interia.pl


transport wiatrowy; wyja-
śnić powstawanie wydmy; 
wykazać zależność kształtu 
wydm od klimatu; wyróż-
niać rodzaje pustyń oraz 
wskazać na mapie najwięk-
sze pustynie na Ziemi. 
  Materiały do lekcji zosta-
ną zamieszczone na stronie 
internetowej szkoły. 

prawności zadań przydzie-
lonych uczniom na platfor-

mie learningApps.org 

 


