
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

15.04.2020 r. – 24.04.2020 r.  

Klasa I B 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.  geografia Rozwój turystyki na 
świecie 
 

•przyczyny rozwoju tury-
styki 
•rodzaje turystyki 
•atrakcyjność turystyczna 
•pojemność turystyczna 
•pozytywne i negatywne 
skutki rozwoju turystyki 
•atrakcyjność turystyczna 
Polski 

e-mail, Messenger Zadania wykonane przez 
uczniów odsyłane będą na 
e-mail nauczyciela (lub za 
pomocą Messenger) i tą 

samą drogą uczniowie i ro-
dzice otrzymają informację 
o ocenie wraz z wyjaśnie-

niem 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 

2.  religia Na Morzu Bożego Miło-
sierdzia – św. Siostra 
Faustyna. 
 

uczeń zna postać św. S. 
Faustyny, potrafi wytłuma-
czyć, czym jest Boże Miło-
sierdzie, i jak żyć w tej 
prawdzie 

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

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

3.  język niemiecki Kontaktangaben.  
 

Treści nauczania: zaimek 
dzierżawczy w mianowniku 

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 

język angielski Alien invaders. 
  

Nauczę się rozmawiać na 
temat zwierząt żyjących w 
rożnych krajach w oparciu 
o artykuł 

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 wy-

powiedzi ustne na nagra-

blog angielskiniena-
dowa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 



niach nadsyłanych za po-
średnictwem maila lub na 

SKYPIE 

4.  fizyka Powtórzenie wiadomo-
ści z fizyki jądrowej.  
 

Treści nauczania :  uczeń 
zna  podstawowe wiado-
mości z fizyki jądrowej , 
wzory i prawa, stosuje je 
do obliczania zadań . 

 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  wf Ćwiczenia kształtujące 
prawidłową sylwetkę.  
Sposoby kształtowania 
siły.  
Negatywny wpływ środ-
ków dopingujących na 
organizm.    

------ 
 

------  grupa na facebook’u  na stronie szkoły www.zsniena-
dowa.rzeszow.pl 

6.  edb Ochrona ludności i dóbr 
kultury. 
 
 

Treści: 
Środki ochrony ludności. 
Ochrona zwierząt. 
Ochrona dóbr kultury. 

e-mail oraz Messenger Uczniowie będą odsyłać za-
dania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z omówie-
niem i oceną 

Materiały do realizacji znajdują 
się przede wszystkim w podręcz-
niku realizowanym w normalnym 
trybie nauki. Poza tym nauczyciel 

będzie udostępniał dodatkowe 
wspomagające materiały na stro-

nie internetowej  szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

7.  budowa  
pojazdów 

Przekładnie planetarne 
– budowa i zasada dzia-
łania.  
 

Cele lekcji: zapoznam się z 
budową i zasadą działania 
przekładni planetarnych 

Messenger , poczta elek-
troniczna 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 

pracownia  
służby pięter  

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości. 

Cel: dokonam podsumowa-
nia podstawowych wiado-
mości dotyczących stresu 
występującego w pracy ho-
telarza. 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefo-

niczny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez sprawdze-
nie skanów lub zdjęć  prze-
syłanych na pocztę elektro-

niczną  lub Messengera   

Messenger, strona internetowa 
szkoły  

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 8.  Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości. 

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.  matematyka  BRAK INFORMACJI  
 

------ 

platforma Classroom  
ewentualnie Messenger 
 
 
 
 

 

Uczniowie będą otrzymy-
wać oceny za rozwiązane i 
przesłane do nauczyciela 

zadania, referaty, prezenta-
cje, 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 

2.  

3.  język polski Być albo nie być... Dra-
mat ludzkich wyborów 
w twórczości  
W. Szekspira.   
 

Poznam: 
- historię teatru elżbietań-
skiego  
- różnicę między tragedią 
starożytną a nowożytną, 
- pojęcia: hamletyzm, wy-
bór tragiczny. 

e – mail: 
magdah5@o2.pl,  

strona szkoły 
www.zsnienadowa.rze-

szow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  język angielski I spent my summer holi-
days in France.  

 

Nauczę się pisać pocz-
tówkę 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 wy-

powiedzi ustne na nagra-
niach nadsyłanych za po-
średnictwem maila lub na 

SKYPIE 

blog angielskiniena-
dowa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 

informatyka gr II Korespondencja seryjna 
- koperty.  

technika tworzenia w edy-
torze tekstów jednobrz-
miących dokumentów 

e-mail, Messenger zadania i referaty wysyłane 
na e-mail lub messenger 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  język angielski I spent my summer holi-
days in France.  

 

Nauczę się pisać pocz-
tówkę 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 wy-

powiedzi ustne na nagra-

blog angielskiniena-
dowa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 



niach nadsyłanych za po-
średnictwem maila lub na 

SKYPIE 

informatyka gr I Montaż filmu w progra-
mie Windows Live Mo-
vie Maker. 
 

Edycja klipu (wycinanie, łą-
czenie fragmentów), wsta-
wianie tekstu, dodawanie 
ścieżki dźwiękowej oraz 
efektów specjalnych. 

e-mail, Messenger, sms zadania i referaty wysyłane 
na e-mail 

Strona www https://zsnienado-
wazdalne.blogspot.com/ 

6.  chemia Rodzaje substancji lecz-
niczych. 
 

Zapoznam się z podziałem 
substancji leczniczych ze 
względu na efekt działania, 
metodę otrzymywania oraz 
postać w jakiej występują. 
Wyszukam informacje na 
temat działania składników 
popularnych leków na or-
ganizm ludzki (węgla ak-
tywnego, kwasu acetylosa-
licylowego i środków neu-
tralizujących nadmiar kwa-
sów w żołądku). Nauczę się 
wyjaśnić, dlaczego nad-
mierne stosowanie kwasu 
acetylosalicylowego jest 
szkodliwe dla zdrowia oraz 
zapisać równanie reakcji 
sody oczyszczonej z kwa-
sem solnym. 

Poprzez pocztę elektro-
niczną: iwona.zsn@inte-

ria.pl  

Postępy uczniów monitoro-
wane będą poprzez przesy-
łanie rozwiązanych, a zada-

nych przez nauczyciela 
prac, a także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 
odbywać się też będzie po-
przez sprawdzanie popraw-
ności zadań przydzielonych 
uczniom na platformie lear-

ningApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 

7.  pkm Tworzywa sztuczne: ro-
dzaje, właściwości i za-
stosowanie. 
 

Definicja tworzywa sztucz-
nego, rodzaje tworzyw 
sztucznych, właściwości 
tworzyw sztucznych, two-
rzywa termoplastyczne i 
termoutwardzalne,  
pojęcia polimeryzacji i poli-
kondensacji, sposoby wy-
twarzania tworzyw sztucz-
nych, zastosowanie. 

e-mail, Messenger, sms zadania rachunkowe i refe-
raty wysyłane na e-mail, te-

sty online 

Strona www https://zsnienado-
wazdalne.blogspot.com/ 



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.  usługi  
żywieniowe  

Procedury wydawania 
śniadań w sali konsu-
menckiej  
 

Cel: zapoznam się z przy-
kładowymi procedurami 
wydawania śniadań w sali 
konsumenckiej 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefo-

niczny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez sprawdze-
nie skanów lub zdjęć  prze-
syłanych na pocztę elektro-

niczną  lub Messengera   

Messenger, Strona internetowa 
szkoły www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 

2.  podstawy  
przedsiębiorczo-

ści 

Rynek pracy  
 

Na tej lekcji uczeń dowie  
się: czym jest rynek pracy, 
jakie główne wskaźniki cha-
rakteryzują rynek pracy, ja-
kie są motywy aktywności 
zawodowej człowieka, jakie 
czynniki wpływają na wiel-
kość popytu i podaży 
pracy, jakie są przyczyny 
nierównowagi na rynku 
pracy. 

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 
O postępach będą informo-
wani na FB.  Informacje o 
wynikach  będą przekazy-
wane wychowawcom( w 

każdy piątek) ,a ci poinfor-
mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  podstawy  
hotelarstwa 

Stanowiska pracy w pio-
nach hotelu – test wie-
dzy. 

------ grupa na facebook’u „I B 
THot - podstawy hote-

larstwa)” 

uczniowie będą wysyłać 
wykonane zadania (grupa 
na facebook’u), które zo-
staną poprawione i oce-

nione 

grupa na facebook’u „I BTHot - 
podstawy hotelarstwa)” 

4.  Pojęcie usługi hotelar-
skiej. 

Poznam pojęcia: 
-usługa hotelarska, 
- oferta, 
- oferta w hotelarstwie; 

5.  pracownia  
obsługi  

konsumenta 

Dekoracja stołów. 
                                   
naczyń , przygotuje na-
krycie do określonego 
menu , 

Uczeń  zna zasady  obowią-
zujące podczas kompono-
wania dekoracji stołów, 
umiejętnie wykorzysta in-
formacje dotyczące deko-
rowania ,dobierając ele-
menty dekoracji do poda-
nych okazji. 

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 
O postępach będą informo-
wani na FB.  Informacje o 
wynikach  będą przekazy-
wane wychowawcom( w 

każdy piątek) ,a ci poinfor-
mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



6.  Powtórzenie wiadomo-
ści- Zastawa stołowa i 
nakrycia. 

Uczeń  zna zasady postępo-
wania  ze szkłem, sztuć-
cami i zastawą stołową w 
gastronomii, zna wytyczne  
dotyczące estetyki i higieny 

7.  pracownia usług 
dodatkowych 

Zasady tworzenia oferty 
usług dodatkowych. 

Cel: poznam sposoby przy-
gotowania oferty usług do-
datkowych 

 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefo-

niczny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez sprawdze-
nie skanów lub zdjęć  prze-
syłanych na pocztę elektro-

niczną  lub Messengera   

Messenger, Strona internetowa 
szkoły www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 

8.  Sposoby prezentowania 
i promocja oferty hote-
lowej. 
 

Cel: Nauczę się podstawo-
wych środków promocji  
oraz wykorzystania ich 
podczas promowania usług 
hotelowych. 

9.  obsługa i na-
prawa poj.sam. 

Nitowanie materiałów. 
 

Treści nauczania (cele lek-
cji): Uczeń potrafi dobrać 
nity do materiału, umie ni-
tować. 

------- wiedza uczniów będzie sys-
tematycznie spraw-dzana 
na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

10.  diagnozowanie 
zespołów 
poj.sam. 

Diagnostyka koła dwu-
masowego. 

 
------- 

 
------- 

wiedza uczniów będzie sys-
tematycznie sprawdzana na 
zajęciach w formie stacjo-

narnej 

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.  biologia Zagrożenia różnorodno-
ści biologicznej. 
Zagrożonych. 

Nauczę się: omówić przy-
czyny wymierania gatun-
ków; wskazać różnice mię-
dzy współczesnym wymie-
raniem gatunków a po-
przednimi wymierania; 
omówić podstawowe róż-
nice między naturalnym 
wymieraniem gatunków a 
wymieraniem z przyczyn 
związanych z działalnością 

Poprzez pocztę elektro-
niczną: iwona.zsn@inte-

ria.pl  

Postępy uczniów monitoro-
wane będą poprzez przesy-
łanie rozwiązanych, a zada-

nych przez nauczyciela 
prac, a także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 
odbywać się też będzie po-
przez sprawdzanie popraw-
ności zadań przydzielonych 
uczniom na platformie lear-

ningApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 



człowieka; wyjaśnić przy-
czyny zanikania różnorod-
ności biologicznej na świe-
cie; wskazać miejsca szcze-
gólnie narażone na zanik 
różnorodności biologicznej; 
przewidzieć skutki osusza-
nia terenów podmokłych; 
analizować wpływ rolnic-
twa na zachowanie bioróż-
norodności; omówić wpływ 
gatunków obcych i inwazyj-
nych na ekosystemy; wyja-
śnić efekt kaskadowy. Za-
poznam się z przykładami 
gatunków, które wyginęły 
w Polsce i na świecie oraz 
ze znaczeniem Czerwonej 
Księgi Gatunków 

2.  wf Obliczanie współczyn-
nika BMI.  

------ 
 

------  grupa na facebook’u  na stronie szkoły www.zsniena-
dowa.rzeszow.pl 

3.  religia Szczęśliwi czystego 
serca. 

uczeń poznaje treść błogo-
sławieństwa oraz kształtuje 
cnotę czystości we wła-
snym życiu 

 

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

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

4.  język polski 
 

Czy nie spadnie na nich 
to posądzenie? Lite-
racka psychologia 
zbrodni. 
 
 

Poznam: 
- mechanizm zbrodni: 
wskażę winnych morder-
stwa i określę ich drogę 
 „od myśli do czynu”,  
- portrety psychologiczne 
bohaterów tragedii, 
- techniki manipulacyjne 
zastosowane przez lady 
Makbet, 

e – mail: 
magdah5@o2.pl,  

strona szkoły 
www.zsnienadowa.rze-

szow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  Czy nie spadnie na nich 
to posądzenie? Lite-
racka psychologia 
zbrodni. 
 



- wahania i rozterki Mak-
beta przed podjęciem de-
cyzji o zbrodni. 

6.  matematyka BRAK INFORMACJI  
 

------ 

platforma Classroom  
ewentualnie Messenger 
 
 
 
 

 

Uczniowie będą otrzymy-
wać oceny za rozwiązane i 
przesłane do nauczyciela 

zadania, referaty, prezenta-
cje, 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 

7.  podstawy przed-
siębiorczości 

Poszukiwanie pracy. 
 

Na lekcji uczeń dowie się : 
czym jest aktywne poszuki-
wanie pracy, etapy poszu-
kiwania pracy, jak można 
zdobyć pierwsze doświad-
czenie zawodowe, które 
sposoby poszukiwania 
pracy są najskuteczniejsze. 

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 
O postępach będą informo-
wani na FB.  Informacje o 
wynikach  będą przekazy-
wane wychowawcom( w 

każdy piątek) ,a ci poinfor-
mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.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.  BHP 
(TPS) 

Przyczyny wypadków 
przy pracy. 
 

Treści nauczania (cele lek-
cji): zapoznanie uczniów z 
podziałem przyczyn wypad-
ków przy pracy, określenie 
procentowe , które przy-
czyny powodują najwięcej 
wypadków  przy pracy. 

e-mail: jpacuszka@op.pl Ocenianie przesłanych 
drogą elektroniczną prac pi-

semnych 

strona internetowa szkoły:  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

budowa  
pojazdów 

Automatyczne skrzynie 
biegów.  
 

Cele lekcji: zapoznam się z 
budową i rodzajami auto-
matycznych skrzyni  bie-
gów 

 

Messenger , poczta elek-
troniczna 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 



2.  usługi  
żywieniowe 

Metody i techniki przy-
gotowania śniadań – 
wybrane zagadnienia 
dotyczące przygotowa-
nia potraw i napojów 
śniadaniowych. 
 

Cel: Poznam procesy tech-
nologiczne przygotowywa-
nia potraw z  jajek oraz na-
pojów śniadaniowych 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefo-

niczny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez sprawdze-
nie skanów lub zdjęć  prze-
syłanych na pocztę elektro-

niczną  lub Messengera   

Messenger, strona internetowa 
szkoły  

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

BHP 
(HOT) 

Resuscytacja krąże-
niowo-oddechowa 
 

Cel: nauczę się w jaki spo-
sób poprawnie przeprowa-
dzić resuscytacja krąże-
niowo-oddechową oraz jak 
zastosować defibrylator. 

3.  język niemiecki Kapitel 3-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 

język angielski Review Unit 6 – podsu-
mowanie wiadomości i 
umiejętności z rozdziału 
6. 

Powtórzę i utrwalę mate-
riał z działu 6. 

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 wy-

powiedzi ustne na nagra-
niach nadsyłanych za po-
średnictwem maila lub na 

SKYPIE 

blog angielskiniena-
dowa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 

4.  WOK Polska, Europa, świat – 
na straży dziedzictwa 
kulturowego. 
 
 

Poznam: 
- znaczenie pojęć: zabytek, 
święte miejsce, dziedzic-
two kulturowe, świadec-
twa epoki, 
- funkcje zabytków w kultu-
rze i sposoby ich ochrony, 
- inicjatywy przeciwdziała-
nia postępującej degradacji 

e – mail: 
magdah5@o2.pl,  

strona szkoły 
www.zsnienadowa.rze-

szow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



kultury w życiu społecz-
nym. 
- polskie zabytki wpisane 
na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. 

5.  WOS Gwarancje ochrony 
praw człowieka w 
Rzeczpospolitej. Euro-
pejski system ochrony 
praw człowieka 
 

•podstawa prawna 
ochrony praw człowieka w 
RP 
•środki ochrony praw czło-
wieka w Polsce 
•działalność sądów i trybu-
nałów w zakresie ochrony 
praw człowieka 
•Europejski Trybunał Praw 
Człowieka w Strasburgu 
•międzynarodowy system 
ochrony praw człowieka 
•petycje do Trybunału 
Praw Człowieka w Stras-
burgu 

e-mail, Messenger Zadania wykonane przez 
uczniów odsyłane będą na 
e-mail nauczyciela (lub za 
pomocą Messenger) i tą 

samą drogą uczniowie i ro-
dzice otrzymają informację 
o ocenie wraz z wyjaśnie-

niem 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 

6.  wf Pomiar tętna przed w 
czasie i po wysiłku. 

------ 
 

------  grupa na facebook’u  na stronie szkoły www.zsniena-
dowa.rzeszow.pl 

7.  pkm Materiały ceramiczne i 
szkło – rodzaje, właści-
wości i zastosowanie. 
 

Pojęcie ceramiki, sposób 
produkcji ceramiki, właści-
wości i zastosowanie cera-
miki, definicja szkła, ro-
dzaje, właściwości i zasto-
sowanie szkła. 

e-mail, Messenger, sms zadania i referaty wysyłane 
na e-mail 

Strona www https://zsnienado-
wazdalne.blogspot.com/ 

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.  geografia Powtórzenie wiadomo-
ści z rozdziału „Globalna 
gospodarka” 
 

powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości 

 

e-mail, Messenger Zadania wykonane przez 
uczniów odsyłane będą na 
e-mail nauczyciela (lub za 
pomocą Messenger) i tą 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 



samą drogą uczniowie i ro-
dzice otrzymają informację 
o ocenie wraz z wyjaśnie-

niem 

2.  religia Rodzina – wspólnota ży-
cia i miłości. 

uczeń potrafi zdefiniować 
prawa i obowiązki rodziny, 
uczy się budować relacje w 
rodzinie 

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

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

3.  język niemiecki Kapitel 3-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 

język angielski Unit 6 Test. -------- 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 wy-

powiedzi ustne na nagra-
niach nadsyłanych za po-
średnictwem maila lub na 

SKYPIE 

blog angielskiniena-
dowa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 

4.  fizyka Życie Słońca.  
 

Treści nauczania : uczeń 
określa wiek Słońca i prze-
widywany czas jego życia , 
opisuje ewolucję Słońca, 
potrafi opisać przemiany 
jądrowe , które będą za-
chodziły w Słońcu w przy-
szłych etapach jego życia. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  wf Ćwiczenia izometryczne 
w kształtowaniu siły. 

------ 
 

------  grupa na facebook’u  na stronie szkoły www.zsniena-
dowa.rzeszow.pl 

6.  edb Ostrzeganie i alarmowa-
nie. 
 
 

Treści:  
Sygnały alarmowe i komu-
nikaty ostrzegawcze. 

e-mail oraz Messenger Uczniowie będą odsyłać za-
dania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

Materiały do realizacji znajdują 
się przede wszystkim w podręcz-
niku realizowanym w normalnym 
trybie nauki. Poza tym nauczyciel 



Zasady postępowania po 
ogłoszeniu oraz po odwoła-
niu alarmu lub komunikatu 
ostrzegawczego. 

zwrotną wraz z omówie-
niem i oceną 

będzie udostępniał dodatkowe 
wspomagające materiały na stro-

nie internetowej  szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

7.  
 
 
 
 

budowa  
pojazdów 

Skrzynie biegów DSG- 
budowa i rodzaje 
 

Cele lekcji; zapoznam się z 
budową i rodzajami skrzyni 
biegów DSG 

Messenger , poczta elek-
troniczna 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.  pracownia  
służby pięter  

Sytuacje wywołujące 
stres  
 

Cel: Zapoznam się z przy-
czynami wywołującymi  
stres zawodowy oraz 
krótko potrafię je scharak-
teryzować  

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefo-

niczny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez sprawdze-
nie skanów lub zdjęć  prze-
syłanych na pocztę elektro-

niczną  lub Messengera   

Messenger, strona internetowa 
szkoły  

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Sposoby radzenia sobie 
ze stresem zawodo-
wym. Skutki stresu za-
wodowego 

Cel: Nauczę się w jaki spo-
sób mogę sobie radzić ze 
stresem oraz wymienię 
skutki stresu 

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.  matematyka  BRAK INFORMACJI  
 

------ 

platforma Classroom  
ewentualnie Messenger 
 
 
 
 

 

Uczniowie będą otrzymy-
wać oceny za rozwiązane i 
przesłane do nauczyciela 

zadania, referaty, prezenta-
cje, 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 BRAK INFORMACJI 

2.  język polski Co ma przyjść, przyj-
dzie…Przeznaczenie czy 
wybór.  
(W. Szekspir, Makbet). 
 
 

Zapoznam się z: 
- światem przedstawionym 
w tragedii Szekspira, 
- elementami fantastycz-
nymi dramatu i ich rolą, 
- reakcją bohaterów na 
przepowiednię czarownic, 

e – mail: 
magdah5@o2.pl,  

strona szkoły 
www.zsnienadowa.rze-

szow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



- porównaniem sytuacji 
Makbeta i Edypa. 

3.  język angielski 
 

BRAK INFORMACJI  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 wy-

powiedzi ustne na nagra-
niach nadsyłanych za po-
średnictwem maila lub na 

SKYPIE 

blog angielskiniena-
dowa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 

informatyka gr II Korespondencja seryjna 
- koperty.  

technika tworzenia w edy-
torze tekstów jednobrz-
miących dokumentów 

e-mail, Messenger zadania i referaty wysyłane 
na e-mail lub messenger 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  język angielski 
 

BRAK INFORMACJI  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 wy-

powiedzi ustne na nagra-
niach nadsyłanych za po-
średnictwem maila lub na 

SKYPIE 

blog angielskiniena-
dowa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 

informatyka gr I Omówienie podstawo-
wych zasad poprawnej 
edycji tekstu. 
 

Środowisko pracy, rejestra-
cja zmian, podstawowe za-
sady redagowania tekstu, 
sprawdzanie pisowni, funk-
cja dzielenia wyrazów, 
wstawianie i formatowanie 
tabeli, rozmieszczanie tek-
stu na stronie za pomocą 
ukrytej tabeli kolumn, pól 
tekstowych i ramek, przy-
pis dolny i końcowy, tekst 
w kolumnach, wstawianie i 
formatowanie nagłówków, 

e-mail, Messenger, sms zadania i referaty wysyłane 
na e-mail 

Strona www https://zsnienado-
wazdalne.blogspot.com/ 



stopek, rysunków i nume-
rów stron. 

5.  chemia Dawka lecznicza i dawka 
toksyczna. 
 

Zapoznam się z: definicją 
oraz rodzajami dawek, kla-
sami toksyczności. Nauczę 
się: wyjaśnić, na czym 
mogą polegać i od czego 
zależeć lecznicze i tok-
syczne właściwości sub-
stancji chemicznych 
(dawka, rozpuszczalność w 
wodzie, rozdrobnienie, 
sposób przenikania do or-
ganizmu); obliczyć dobową 
dawkę leku dla człowieka o 
określonej masie; opisać 
wpływ sposobu podania 
leku na szybkość jego dzia-
łania. 

Poprzez pocztę elektro-
niczną: iwona.zsn@inte-

ria.pl  

Postępy uczniów monitoro-
wane będą poprzez przesy-
łanie rozwiązanych, a zada-

nych przez nauczyciela 
prac, a także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 
odbywać się też będzie po-
przez sprawdzanie popraw-
ności zadań przydzielonych 
uczniom na platformie lear-

ningApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

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

gApps.org 

6.  pkm Odlewnictwo. Odlewa-
nie w formach piasko-
wych, kokilowe i spe-
cjalne. 
 

Pojęcie odlewnictwa, etapy 
wytwarzania odlewów, 
model i materiały do jego 
wykonania, sposób odle-
wania w formach piasko-
wych, metody odlewania 
kokilowego i w formach 
skorupowych, sposoby od-
lewania pod ciśnieniem i 
do form wirujących, zasady 
odlewania metodą wypala-
nych i wytapianych modeli. 

e-mail, Messenger, sms zadania rachunkowe i refe-
raty wysyłane na e-mail, te-

sty online 

podręczniki, materiały w wersji 
elektronicznej przygotowane 

przez nau-czyciela udostępnione 
na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

lub dysku gogle, linki do filmów 
na YouTu-be 

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.  usługi  
żywieniowe  

Usługi uzupełniające 
ofertę żywieniową w 
obiekcie hotelarskim  
 

Cel: zapoznam się z poję-
ciem lunchu, brunchu, 
obiadu i kolacji 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefo-

niczny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez sprawdze-
nie skanów lub zdjęć  prze-
syłanych na pocztę elektro-

niczną  lub Messengera   

Messenger; Strona internetowa 
szkoły www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 

2.  podstawy  
przedsiębiorczo-

ści 

Jak przygotować doku-
menty aplikacyjne. 
 

Na lekcji uczeń dowie się: 
czym jest CV i list motywa-
cyjny, jak poprawnie spo-
rządzić dokumenty aplika-
cyjne, jakich błędów należy 
unikać sporządzając doku-
menty. 

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 
O postępach będą informo-
wani na FB.  Informacje o 
wynikach  będą przekazy-
wane wychowawcom( w 

każdy piątek) ,a ci poinfor-
mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  podstawy  
hotelarstwa 

Pojęcie programu użyt-
kowego, konkurencji i 
PKD. 

Poznam: 
-czym jest program użyt-
kowy,  
-pojęcie konkurencji, 
-do czego służy działalność 
PKD; 

grupa na facebook’u „I B 
THot - podstawy hote-

larstwa)” 

uczniowie będą wysyłać 
wykonane zadania (grupa 
na facebook’u), które zo-
staną poprawione i oce-

nione 

grupa na facebook’u „I BTHot - 
podstawy hotelarstwa)” 

Cechy usług hotelar-
skich. 

Poznam charakter usług 
hotelarskich oraz cechy, 
które wyróżniają je spo-

śród innych usług. 

4.  pracownia  
obsługi  

konsumenta 

Sprawdzian wiadomo-
ści. 

------- Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 
O postępach będą informo-
wani na FB.  Informacje o 
wynikach  będą przekazy-
wane wychowawcom( w 

każdy piątek) ,a ci poinfor-
mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Śniadania hotelowe. Uczeń pozna : Rodzaje 
śniadań hotelowych i za-
sady planowania menu 
śniadaniowego, procedury 
wydawania śniadań 

5.  pracownia usług 
dodatkowych 

Sposoby prezentowania 
i promocja oferty hote-
lowej  
 

Cel: Nauczę się podstawo-
wych środków promocji  
oraz wykorzystania ich 
podczas promowania usług 
hotelowych. 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefo-

niczny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez sprawdze-
nie skanów lub zdjęć  prze-
syłanych na pocztę elektro-

niczną  lub Messengera   

Messenger, Strona internetowa 
szkoły www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 



Zasady i formy przyjmo-
wania zamówień na 
usługi dodatkowe 

Cel: Poznam jakie zasady 
obowiązują przy przyjmo-
waniu zamówień dla zorga-
nizowanej grupy oraz dla 
gościa indywidualnego 

6.  obsługa i na-
prawa poj.sam. 

Zgrzewanie materiałów.  
 

Treści nauczania (cele lek-
cji): Uczeń zna metody 
zgrzewania, potrafi zgrze-
wać zgrzewarką 

------- wiedza uczniów będzie sys-
tematycznie spraw-dzana 
na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

7.  diagnozowanie 
zespołów 
poj.sam. 

Diagnostyka amortyza-
torów. 

 
------- 

 
------- 

wiedza uczniów będzie sys-
tematycznie sprawdzana na 
zajęciach w formie stacjo-

narnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 


