
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

06.04.2020 r. – 08.04.2020 r.  

Klasa II A  

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.  religia Imię Boga jest święte 
 

 
------- 

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

fotografie wykonanych prac 

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

2.  język angielski Relationships and 
feelings. 
 

------- strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzesz
ow.pl, droga mailowa 

oraz telefoniczna 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z 
omówieniem i oceną. 

podręcznik oraz dodatkowe 
materiały na stronie 
internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

3.  obsługa  
konsumenta 

Zastosowanie 
poszczególnych 
elementów bielizny 
stołowej. 

------- 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 

4.  matematyka Wzór na współrzędne 
środka odcinka. 

 
 

------ 

platforma Classroom  
ewentualnie Messenger 
 
 
 
 

 

Uczniowie będą 
otrzymywać oceny za 

rozwiązane i przesłane do 
nauczyciela zadania, 

referaty, prezentacje, testy 
itp. Informacja o ocenie 

wraz z komentarzem 
zostanie podana na 

platformie Classroom. 

Podręcznik, pozostałe materiały 
w postaci prezentacji, filmów, 

zdjęć zostaną przekazane 
uczniom na platformie 

5.  język niemiecki In der Stadt. stopniowanie 
przymiotników i 

przysłówków-ćwiczenia, 

e-mail, strona 
internetowa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 
podlegających ocenie; 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



nazwy miejsc w mieście, 
słownictwo służące do 

opisu drogi 
 

Ćwiczenia będą 
sprawdzane i odsyłane 
uczniom wraz z oceną i 

wyjaśnieniem 

6.  pracownia  
hotelarska 

Przygotowanie 
informacji dotyczących 
przybyłych gości dla 
innych komórek 
organizacyjnych obiektu  

Cel : dokonam 
podsumowania 

wiadomości dotyczących 
przygotowanie informacji 

dla przybyłych gości do 
innych komórek 

organizacyjnych hotelu 

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.  Przygotowanie 
informacji dotyczących 
przybyłych gości dla 
innych komórek 
organizacyjnych obiektu 

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.  marketing Pojęcie i rodzaje 
franczyzy i 
outsourcing’u. 

Poznam pojęcie i istotę 
franczyzy i outsourcing’u. 

grupa na facebook’u 
utworzona do celów 

komunikacji w trakcie 
zdalnego nauczania 

uczniowie będą wysyłać 
wykonane zadania (grupa 

na facebook’u), które 
zostaną poprawione i 

ocenione 

grupa na facebook’u utworzona 
do celów komunikacji w trakcie 

zdalnego nauczania 

2.  podstawy  
hotelarstwa 

Obowiązki pracodawcy. Poznam obowiązki 
wynikające z przepisów 

prawa, jakie spoczywają na 
pracodawcy. 

3.  działalność  
recepcji 

Procedura 
ekspresowego 
wykwaterowania gościa 
z hotelu. 

Poznam, jak przebiega 
procedura ekspresowego 
wykwaterowania gościa z 

hotelu. 

4.  podstawy  
działalności 

Stopa bezrobocia – 
powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości. 

Powtórzę i utrwalę 
wiadomości dotyczące 

wskaźników i stopy 
bezrobocia. 

5.  historia Narodziny 
„Solidarności” i stan 
wojenny 

 

 

e-mail, Messenger Zadania wykonane przez 

uczniów odsyłane będą na 

e-mail nauczyciela (lub za 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 



 

------ 

pomocą Messenger) i tą 

samą drogą uczniowie i 

rodzice otrzymają 

informację o ocenie wraz z 

wyjaśnieniem 

oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 

6.  pracownia  
hotelarska 

Przygotowanie 
informacji dotyczących 
przybyłych gości dla 
innych komórek 
organizacyjnych obiektu  

Cel: dokonam 
podsumowania 

wiadomości dotyczących 
przygotowanie informacji 

dla przybyłych gości do 
innych komórek 

organizacyjnych hotelu 

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.  Powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości  

8.  wf Trening domowy w celu 
utrzymania sprawności 
fizycznej. 

 
------ 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.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.  pracownia  
obsługi  

informatycznej 

Powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości 

Cel: dokonam 
podsumowania 

wiadomości dotyczących 
hotelowych sieci 
komputerowych 

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 

Powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości 

2.  język angielski The butterfly lovers. 
 

------- strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzesz
ow.pl, droga mailowa 

oraz telefoniczna 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z 
omówieniem i oceną. 

podręcznik oraz dodatkowe 
materiały na stronie 
internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

3.  religia Triduum Sacrum.  
------- 

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

fotografie wykonanych prac 

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

4.  działalność  
recepcji 

Celowość tworzenia baz 
danych o gościach 
hotelowych. 

Dowiem się, w jakim celu 
gromadzi się dane o 

gościach hotelowych, jaki 

grupa na facebook’u 
utworzona do celów 

komunikacji w trakcie 

uczniowie będą wysyłać 
wykonane zadania (grupa 

na facebook’u), które 

grupa na facebook’u utworzona 
do celów komunikacji w trakcie 

zdalnego nauczania 



jest zakres danych, które 
można gromadzić o 

gościach hotelowych. 

zdalnego nauczania zostaną poprawione i 
ocenione 

Rodzaje cen 
stosowanych w branży 
hotelarskiej. 

Jakie ceny stosuje się w 
branży hotelarskiej 

uwzględniając specyfikę tej 
branży. 

5.  geografia Procesy krasowe. 

 

Zapoznam się z czynnikami 
mającymi wpływ  na tempo 
rozpuszczania skał. Nauczę 

się: wyjaśnić proces 
krasowienia; wyjaśnić 

proces powstawania jaskiń; 
rozpoznać formy 
powierzchniowe 

powstające wskutek 
procesów krasowych; 
rozpoznać formy szaty 
naciekowej w jaskini; 

wskazać na mapie świata i 
Europy obszary krasowe. 

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 

 


