
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

15.04.2020 r. – 24.04.2020 r.  

Klasa I 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 
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  religia Jezu, ufam Tobie. 
 

uczeń zna postać św. S. Fau-
styny, potrafi wytłumaczyć, 
czym jest Boże Miłosierdzie, i 
jak żyć w tej prawdzie. 

Messenger, e-mail uczniowie będą przesy-
łali swoje prace, a także 
fotografie wykonanych 

prac 

materiały będą wysyane 
poprzez Messenger, e-

mail 

2.  fizyka Przemiany energii mecha-
nicznej – zadania.  
 

Treści nauczania : uczeń posłu-
guje się pojęciami energii kine-
tycznej, potencjalnej , mecha-
nicznej i wewnętrznej oraz ich 
jednostkami . Zna zasadę zacho-
wania energii i wykorzystuje ją 
do opisu zjawisk. Rozwiązuje za-
dania z zasady zachowania 
energii. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 

3.  język niemiecki Unser Shopping.  -  
 

Poznam słownictwo z tematyki -
odzież i akcesoria w sklepie 
sportowym, 
- tworzenie pytań o cenę i poda-
wanie ceny,  
- zaimek dzierżawczy mianow-
niku i bierniku; 

grupa na facebook’u „I 
A THot + Tps-naucza-

nie zdalne (j.nie-
miecki/podstawy ho-

telarstwa)” 

uczniowie będą wysyłać 
wykonane zadania 

(grupa na facebook’u), 
które zostaną popra-

wione i ocenione 

grupa na facebook’u „I A 
THot + Tps-nauczanie 

zdalne (j.niemiecki/pod-
stawy hotelarstwa)” 

4.  wf Ćwiczenia kształtujące pra-
widłową sylwetkę.  
  

 
------ 

 
------ 

grupa na facebook’u na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 

5.  historia Państwo polskie w dobie 
rozbicia dzielnicowego – cz. 
2 
 

•chronologia rozbicia dzielnico-
wego 
•przemiany polityczne na zie-
miach polskich w dobie rozbicia 
dzielnicowego 

e-mail, Messenger Zadania wykonane 
przez uczniów odsyłane 
będą na e-mail nauczy-

ciela (lub za pomocą 
Messenger) i tą samą 

na stronie internetowej 
szkoły www.zsniena-
dowa.rzeszow.pl , po-

przez komunikator mes-
senger oraz na e-mailu 



•zagrożenia zewnętrzne dla pań-
stwa polskiego 
 

drogą uczniowie i ro-
dzice otrzymają infor-
mację o ocenie wraz z 

wyjaśnieniem 

przedmiotowym (histo-
ria37@op.pl) 

6.  język angielski Food and drink. 
 

Treści nauczania: Słownictwo 
dotyczące jedzenia  i picia. 

strona internetowa 
szkoły www.zsniena-

dowa.rzeszow.pl, 
droga mailowa oraz 

telefoniczna 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z omówie-
niem i oceną. 

podręcznik oraz dodat-
kowe materiały na stronie 

internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rze-

szow.pl  

7.  budowa  
pojazdów 

Przekładnie planetarne – 
budowa i zasada działania.  
 

Cele lekcji: zapoznam się z bu-
dową i zasadą działania prze-
kładni planetarnych 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz 

kontakt telefoniczny 

zdjęcia wykonanych za-
dań uczniowie będą wy-
syłali na pocztę elektro-
niczną  lub Messenger, a 

te zostaną poddane 
ocenie  

podręcznik oraz dodat-
kowe ma wysłane do 

uczniów w aplikacji Mes-
senger 

podstawy  
hotelarstwa 

Pojęcie programu użytko-
wego, konkurencji i PKD. 

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

 

grupa na facebook’u „I 
A THot + Tps-naucza-

nie zdalne (j.nie-
miecki/podstawy ho-

telarstwa)” 

uczniowie będą wysyłać 
wykonane zadania 

(grupa na facebook’u), 
które zostaną popra-

wione i ocenione 

grupa na facebook’u „I A 
THot + Tps-nauczanie 

zdalne (j.niemiecki/pod-
stawy hotelarstwa)” 

8.  informatyka gr I Podstawy pracy w środowi-
sku Python | C++. 
 

Kształt i znaczenie bloczków al-
gorytmu, algorytm prostego za-
dania matematycznego, skład-
nia programu w języku Python | 
C++, podstawowe słowa klu-
czowe języka Python | C++; 

e-mail, Messenger, sms zadania i referaty wysy-
łane na e-mail 

Strona www 
https://zsnienado-

wazdalne.blogspot.com/ 

informatyka gr II Korespondencja seryjna - 
koperty.  

technika tworzenia w edytorze 
tekstów jednobrzmiących doku-
mentów 

e-mail, Messenger 
 

 
------ 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 

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.  język polski Rzeczpospolita idealna. 
 

Cele:  
- zapoznanie z fragmentami 
dzieła A.F. Modrzewskiego;  

drogą mailową 
(marta_jot12@wp.pl) 

lub telefoniczną 
697512149 

Uczniowie przesyłają do 
nauczyciela wypracowa-

nia zadane w zeszłym 
tygodniu 

na grupie Messenger. 



- określenie głównych tematów 
publicystyki renesansu; 
- wskazywanie środków języko-
wych służących celom perswa-
zji. 

2.  wf Sposoby kształtowania siły.  
 

 
------ 

 
------ 

grupa na facebook’u na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 

3.  geografia Trzęsienia Ziemi. Ruchy 
epejrogeniczne i izosta-
tyczne. 
 

Zapoznam się z: pojęciami – 
trzęsienie Ziemi, obszary sej-
smiczne, obszary pen sej-
smiczne, obszary sejsmiczne; 
przyczynami trzęsień Ziemi; cha-
rakterystyką skali Richtera i skali 
Mercallego; rodzajami trzęsień 
Ziemi; negatywnymi skutkami 
trzęsień Ziemi; przyczynami ru-
chów epejrogenicznych; przy-
kładami skutków występowania 
procesów epejrogenicznych i 
izostatycznych. Nauczę się: 
przedstawić rozchodzenie się fal 
sejsmicznych na podstawie ilu-
stracji; wskazać na mapie roz-
mieszczenie obszarów sejsmicz-
nych na Ziemi; wskazać zależ-
ność między ruchami płyt sko-
rupy ziemskiej a obszarem wy-
stępowania trzęsień Ziemi; wy-
mienić podobieństwa i różnice 
między ruchami epejrogenicz-
nymi a ruchami izostatycznymi. 

Poprzez pocztę elek-
troniczną: 

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów moni-
torowane będą poprzez 

przesyłanie rozwiąza-
nych, a zadanych przez 

nauczyciela prac, a 
także poprzez skany ze-
szytów. Monitorowanie 
odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie 
poprawności zadań 

przydzielonych uczniom 
na platformie learnin-

gApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rze-
szow.pl 

Platforma edukacyjna: le-
arningApps.org 

4.  biologia Regulacja aktywności enzy-
mów. 
 

Zapoznam się z: charakterystyką 
czynników decydujących o szyb-
kości reakcji enzymatycznych; 
mechanizmem hamownia przez 
ujemne sprzężenie zwrotne; ro-

Poprzez pocztę elek-
troniczną: 

iwona.zsn@interia.pl 
oraz poprzez kontakt 

telefoniczny: 
698499807 

Postępy uczniów moni-
torowane będą poprzez 

przesyłanie rozwiąza-
nych, a zadanych przez 

nauczyciela prac, a 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rze-
szow.pl 

Platforma edukacyjna: le-
arningApps.org 



dzajami inhibicji. Dokonam ana-
lizy doświadczenia ilustrującego 
wpływ czynników fizykoche-
micznych na aktywność enzy-
mów. 

także poprzez skany ze-
szytów. Monitorowanie 
odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie 
poprawności zadań 

przydzielonych uczniom 
na platformie learnin-

gApps.org 

5.  matematyka BRAK INFORMACJI  
 

------ 

platforma Classroom  
ewentualnie Messen-

ger 

Uczniowie będą otrzy-
mywać oceny za rozwią-
zane i przesłane do nau-

czyciela zadania, refe-
raty, prezentacje, testy 
itp. Informacja o ocenie 
wraz z komentarzem zo-
stanie podana na plat-

formie Classroom. 

Podręcznik, pozostałe 
materiały w postaci pre-

zentacji, filmów, zdjęć zo-
staną przekazane ucz-

niom na platformie 

6.  edb Skażenia promieniotwórcze 
i zatrucia środkami przemy-
słowymi.  
 

Treści: 
Źródła zagrożeń biolo-

giczno‑chemicznych. 
Indywidualne środki ochrony 
przed skażeniami i zakażeniami. 
Zastępcze środki ochrony przed 
skażeniami. 
Zbiorowe środki ochrony. 
Sposoby zabezpieczenia żywno-
ści i wody. 
Zabiegi specjalne i sanitarne. 

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

zwrotną wraz z omówie-
niem i oceną 

Materiały do realizacji 
znajdują się przede 

wszystkim w podręczniku 
realizowanym w normal-
nym trybie nauki. Poza 
tym nauczyciel będzie 

udostępniał dodatkowe 
wspomagające materiały 
na stronie internetowej  

szkoły www.zsniena-
dowa.rzeszow.pl 

7.  pkm Tworzywa sztuczne: ro-
dzaje, właściwości i zasto-
sowanie. 
 

Definicja tworzywa sztucznego, 
rodzaje tworzyw sztucznych, 
właściwości tworzyw sztucz-
nych, tworzywa termopla-
styczne i termoutwardzalne,  
pojęcia polimeryzacji i polikon-
densacji, sposoby wytwarzania 
tworzyw sztucznych, zastosowa-
nie. 

e-mail, Messenger, 
sms 

zadania rachunkowe i 
referaty wysyłane na e-

mail, testy online 

Strona www 
https://zsnienado-

wazdalne.blogspot.com/ 



pracownia  
służby pięter  

Stres zawodowy. 
 

Cel: Zapoznam się z  sytuacjami 
stresującymi występującymi w 
obiekcie hotelarskim 

portale społeczno-
ściowe  Facebook, 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz 

kontakt telefoniczny 

weryfikacja wiedzy i 
ocena uczniów poprzez 

sprawdzenie skanów lub 
zdjęć  przesyłanych na 
pocztę elektroniczną  

lub Messengera   

Messenger; Strona inter-
netowa szko-ły 

www.zsnienadowa.rze-
szow.pl 8.  Definicja i rodzaju stresu.  

 
Cel: Poznam definicje stresu za-
wodowego i wymienię jego ro-
dzaje 

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 
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  usługi żywieniowe 
w hotelarstwie 

Procedury wydawania śnia-
dań w sali konsumenckiej  
 

Cel: zapoznam się z przykłado-
wymi procedurami wydawania 
śniadań w sali konsumenckiej 

portale społeczno-
ściowe  Facebook, 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz 

kontakt telefoniczny 

weryfikacja wiedzy i 
ocena uczniów poprzez 

sprawdzenie skanów lub 
zdjęć  przesyłanych na 
pocztę elektroniczną  

lub Messengera   

Messenger; Strona inter-
netowa szkoły 

www.zsnienadowa.rze-
szow.pl 

2.  pracownia usług 
dodatkowych 

Zasady tworzenia oferty 
usług dodatkowych  
 

Cel: poznam sposoby przygoto-
wania oferty usług dodatko-
wych 

portale społeczno-
ściowe  Facebook, 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz 

kontakt telefoniczny 

weryfikacja wiedzy i 
ocena uczniów poprzez 

sprawdzenie skanów lub 
zdjęć  przesyłanych na 
pocztę elektroniczną  

lub Messengera   

Messenger; Strona inter-
netowa szkoły 

www.zsnienadowa.rze-
szow.pl 3.  Sposoby prezentowania i 

promocja oferty hotelowej    
Cel: Nauczę się podstawowych 
środków promocji  oraz wyko-
rzystania ich podczas promowa-
nia usług hotelowych. 

4.  pracownia obsługi 
konsumenta 

Śniadania serwowane w 
pokoju  
 

Cel : poznam jakie są sposoby 
podawania oraz jak przygotowy-
wane są tace do serwowania 
śniadania do pokoju . 

portale społeczno-
ściowe  Facebook, 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz 

kontakt telefoniczny 

weryfikacja wiedzy i 
ocena uczniów poprzez 

sprawdzenie skanów lub 
zdjęć  przesyłanych na 
pocztę elektroniczną  

lub Messengera   

Messenger; Strona inter-
netowa szkoły 

www.zsnienadowa.rze-
szow.pl 

5.  Inne rodzaje śniadań Cel: nauczę się w jaki sposób 
serwowane jest śniadanie a la 
carte oraz breakfast box 

6.  diagnozowanie ze-
społów poj.sam. 

Diagnostyka koła dwuma-
sowego. 

 
------- 

 
------- 

wiedza uczniów będzie 
systematycznie spraw-
dzana na zajęciach w 
formie stacjonarnej 

Strona internetowa szko-
ły www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 

7.  obsługa i naprawa 
poj.sam. 

Nitowanie materiałów. 
 

Treści nauczania (cele lekcji): 
Uczeń potrafi dobrać nity do 
materiału, umie nitować. 

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

Strona internetowa szko-
ły www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 



dzana na zajęciach w 
formie stacjonarnej 

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.  plastyka Asamblaż i instalacja 
 

Treści i cele nauczania: 
- asamblaż – cechy charaktery-
styczne, przykładowe dzieła i 
twórcy 
- instalacja – cechy charaktery-
styczne, przykładowe dzieła i 
twórcy 
- wzorcowa analiza i interpreta-
cja realizacji z zakresu nowych 
form sztuki 
- samodzielna analiza i interpre-
tacja przykładu nowych form 
dzieł 
- praktyczne zastosowanie wie-
dzy z zakresu nowych form 
sztuki (ekspresja twórcza z za-
stosowaniem fotografii, filmu i 
narzędzi cyfrowych, praca ze-
społowa – projektowanie asam-
blażu, instalacji) 

Aplikacja messenger 
(utworzono grupę pod 

nazwą Plastyka 1A 
TH/TPS), E-mail 

 

odesłanie przez uczniów 
fotografii wypełnionych 
kart pracy - sposób we-
ryfikacji wiedzy i umie-

jętności uczniów, w tym 
również informowania 
uczniów lub rodziców o 
postępach ucznia w na-
uce, a także uzyskanych 
przez niego ocenach - 
czat online w aplikacji 

messenger 

grupa w aplikacji Messen-
ger 

2.  historia Przemiany społeczne i go-
spodarcze na ziemiach pol-
skich w XII – XIII w. 
 

•kolonizacja na prawie niemiec-
kim -przyczyny, formy, następ-
stwa 
•kształtowanie się stanów spo-
łecznych 
•kultura Polski dzielnicowej 

 
 
 

e-mail, Messenger Zadania wykonane 
przez uczniów odsyłane 
będą na e-mail nauczy-

ciela (lub za pomocą 
Messenger) i tą samą 
drogą uczniowie i ro-
dzice otrzymają infor-
mację o ocenie wraz z 

wyjaśnieniem 

na stronie internetowej 
szkoły www.zsniena-
dowa.rzeszow.pl , po-

przez komunikator mes-
senger oraz na e-mailu 
przedmiotowym (histo-

ria37@op.pl) 



3.  geografia Wielkie formy ukształtowa-
nia lądów i dna oceanicz-
nego. 
 

Zapoznam się z określeniami: 
depresja i kryptodepresja. Nau-
czę się: wskazać na mapie de-
presje oraz kryptodepresje; roz-
różnić formy ukształtowania po-
ziomego i pionowego lądów; 
wskazać na mapie wielkie formy 
ukształtowania lądów; odczytać 
dane z krzywej hipsograficznej; 
wskazać na mapie i scharaktery-
zować wielkie formy ukształto-
wania den morskich i oceanicz-
nych; wyjaśnić przyczyny po-
wstawania rowów oceanicznych 
i wskazać na mapie najgłębsze 
rowy oceaniczne; wykazać za-
leżność wielkich form rzeźby te-
renu od budowy skorupy ziem-
skie. 

Poprzez pocztę elek-
troniczną: 

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów moni-
torowane będą poprzez 

przesyłanie rozwiąza-
nych, a zadanych przez 

nauczyciela prac, a 
także poprzez skany ze-
szytów. Monitorowanie 
odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie 
poprawności zadań 

przydzielonych uczniom 
na platformie learnin-

gApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rze-
szow.pl 

Platforma edukacyjna: le-
arningApps.org 

4.  wf Obliczanie współczynnika 
BMI.  

 
------ 

 
------ 

grupa na facebook’u na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 

5.  matematyka BRAK INFORMACJI  
 

------ 

platforma Classroom  
ewentualnie Messen-

ger 

Uczniowie będą otrzy-
mywać oceny za rozwią-
zane i przesłane do nau-

czyciela zadania, refe-
raty, prezentacje, testy 
itp. Informacja o ocenie 
wraz z komentarzem zo-
stanie podana na plat-

formie Classroom. 

Podręcznik, pozostałe 
materiały w postaci pre-

zentacji, filmów, zdjęć zo-
staną przekazane ucz-

niom na platformie 

6.  język angielski Countable and uncounta-
ble nouns.  
 

Treści nauczania: Zastosowanie 
rzeczowników policzalnych i nie-
policzalnych. 

strona internetowa 
szkoły www.zsniena-

dowa.rzeszow.pl, 
droga mailowa oraz 

telefoniczna 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z omówie-
niem i oceną. 

podręcznik oraz dodat-
kowe materiały na stronie 

internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rze-

szow.pl  



7.  religia Wierzący wobec polityki. uczeń zna postawę Katolika wo-
bec polityki, potrafi wywiązywać 
się z obowiązków obywatela 

 

Messenger, e-mail uczniowie będą przesy-
łali swoje prace, a także 
fotografie wykonanych 

prac 

materiały będą wysyane 
poprzez Messenger, e-

mail 

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.  BHP  
(TPS) 

Przyczyny wypadków przy 
pracy. 
 

Treści nauczania (cele lekcji): za-
poznanie uczniów z podziałem 
przyczyn wypadków przy pracy, 
określenie procentowe , które 
przyczyny powodują najwięcej 
wypadków  przy pracy. 

e-mail: jpacus-
zka@op.pl 

Ocenianie przesłanych 
drogą elektroniczną 

prac pisemnych 

strona internetowa 
szkoły:  www.zsniena-

dowa.rzeszow.pl 

2.  budowa  
pojazdów 

Automatyczne skrzynie bie-
gów.  
 

Cele lekcji: zapoznam się z bu-
dową i rodzajami automatycz-
nych skrzyni  biegów 

 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz 

kontakt telefoniczny 

zdjęcia wykonanych za-
dań uczniowie będą wy-
syłali na pocztę elektro-
niczną  lub Messenger, a 

te zostaną poddane 
ocenie  

podręcznik oraz dodat-
kowe ma wysłane do 

uczniów w aplikacji Mes-
senger 

podstawy  
hotelarstwa 

Cechy usług hotelarskich. Poznam charakter usług hote-
larskich oraz cechy, które wy-

różniają je spośród innych usług. 

grupa na facebook’u „I 
A THot + Tps-naucza-

nie zdalne (j.nie-
miecki/podstawy ho-

telarstwa)” 

uczniowie będą wysyłać 
wykonane zadania 

(grupa na facebook’u), 
które zostaną popra-

wione i ocenione 

grupa na facebook’u „I A 
THot + Tps-nauczanie 

zdalne (j.niemiecki/pod-
stawy hotelarstwa)” 

3.  chemia Hydraty 
 

Nauczę się: wyjaśnić pojęcie – 
hydraty; ustalić nazwę hydra-
tów na podstawie ich wzorów 
sumarycznych; ustalić wzory su-
maryczne hydratów na podsta-
wie ich nazwy; omówić zacho-
wanie hydratów podczas ogrze-
wania; opisać właściwości i za-
stosowanie gipsu; omówić pro-
ces twardnienia zaprawy gipso-
wej oraz zapisać odpowiednie 
równanie reakcji chemicznych; 

Poprzez pocztę elek-
troniczną: 

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów moni-
torowane będą poprzez 

przesyłanie rozwiąza-
nych, a zadanych przez 

nauczyciela prac, a 
także poprzez skany ze-
szytów. Monitorowanie 
odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie 
poprawności zadań 

przydzielonych uczniom 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rze-
szow.pl 

Platforma edukacyjna: le-
arningApps.org 



opisać właściwości oraz zastoso-
wanie wybranych soli. 

na platformie learnin-
gApps.org 

4.  język niemiecki Wir gehen etwas essen. -  
 

słownictwo dotyczące prostych 
potraw, deserów i napojów  
- zapraszanie na wspólne wyj-
ście  
- czasowniki nieregularne 

grupa na facebook’u „I 
A THot + Tps-naucza-

nie zdalne (j.nie-
miecki/podstawy ho-

telarstwa)” 

uczniowie będą wysyłać 
wykonane zadania 

(grupa na facebook’u), 
które zostaną popra-

wione i ocenione 

grupa na facebook’u „I A 
THot + Tps-nauczanie 

zdalne (j.niemiecki/pod-
stawy hotelarstwa)” 

5.  język polski Miłość w noweli doskona-
łej. 
  

Cele:  
- określanie elementów świata 
przedstawionego noweli Sokół; 
- zapoznanie z motywem sokoła 
w organizacji fabuły noweli; 
- charakterystyka bohaterów 
utworu. 

drogą mailową 
(marta_jot12@wp.pl) 

lub telefoniczną 
697512149 

Uczniowie przesyłają do 
nauczyciela wypracowa-

nia zadane w zeszłym 
tygodniu 

na grupie Messenger 

6.  Miłość w noweli doskona-
łej. 
 

7.  pkm Materiały ceramiczne i 
szkło – rodzaje, właściwości 
i zastosowanie. 
 

Pojęcie ceramiki, sposób pro-
dukcji ceramiki, właściwości i za-
stosowanie ceramiki, definicja 
szkła, rodzaje, właściwości i za-
stosowanie szkła. 

e-mail, Messenger, 
sms 

zadania rachunkowe i 
referaty wysyłane na e-

mail, testy online 

Strona www 
https://zsnienado-

wazdalne.blogspot.com/ 

usługi żywieniowe 
w hotelarstwie 

Metody i techniki przygoto-
wania śniadań – wybrane 
zagadnienia dotyczące 
przygotowania potraw i na-
pojów śniadaniowych  

Cel: Poznam procesy technolo-
giczne przygotowywania potraw 
z  jajek oraz napojów śniadanio-
wych 

portale społeczno-
ściowe  Facebook, 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz 

kontakt telefoniczny 

weryfikacja wiedzy i 
ocena uczniów poprzez 

sprawdzenie skanów lub 
zdjęć  przesyłanych na 
pocztę elektroniczną  

lub Messengera   

Messenger, strona szkoły  
www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 

8.  BHP 
(HOT) 

Resuscytacja krążeniowo-
oddechowa 
 

Cel: nauczę się w jaki sposób 
poprawnie przeprowadzić resu-
scytacja krążeniowo-odde-
chową oraz jak zastosować defi-
brylator. 

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 
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  religia Człowiek a kultura. uczeń poznaje wartość kultury 
w życiu człowieka, pragnie po-
głębiać swoje życie kulturalne 

 

Messenger, e-mail uczniowie będą przesy-
łali swoje prace, a także 
fotografie wykonanych 

prac 

materiały będą wysyane 
poprzez Messenger, e-

mail 



2.  fizyka Moc.  
 

Treści nauczania : uczeń posłu-
guje się pojęciem mocy i zna jej 
jednostki. Zna związek energii 
zużytej przez dane urządzenie w 
określonym czasie z mocą tego 
urządzenia , rozwiązuje zadania 
dotyczące mocy różnych urzą-
dzeń. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 

3.  język niemiecki Lust auf Kino?   
 

- umawianie się na wyjście do 
kina  
- kupowanie biletu  
- czasowniki nieregularne 

grupa na facebook’u „I 
A THot + Tps-naucza-

nie zdalne (j.nie-
miecki/podstawy ho-

telarstwa)” 

uczniowie będą wysyłać 
wykonane zadania 

(grupa na facebook’u), 
które zostaną popra-

wione i ocenione 

grupa na facebook’u „I A 
THot + Tps-nauczanie 

zdalne (j.niemiecki/pod-
stawy hotelarstwa)” 

4.  wf Pomiar tętna przed w cza-
sie i po wysiłku. 
 

 
------ 

 
------ 

grupa na facebook’u na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 

5.  historia Polska w X – XIII w. – lekcja 
powtórzeniowa 
 

•powtórzenie i utrwalenie ma-
teriału, dotyczącego Polski 
pierwszych Piastów 

 
 
 

e-mail, Messenger Zadania wykonane 
przez uczniów odsyłane 
będą na e-mail nauczy-

ciela (lub za pomocą 
Messenger) i tą samą 
drogą uczniowie i ro-
dzice otrzymają infor-
mację o ocenie wraz z 

wyjaśnieniem 

na stronie internetowej 
szkoły www.zsniena-
dowa.rzeszow.pl , po-

przez komunikator mes-
senger oraz na e-mailu 
przedmiotowym (histo-

ria37@op.pl) 

6.  język angielski Writing a story.  
 

Treści nauczania: Tworzenie wy-
powiedzi pisemnej na temat 
zorganizowanego przez siebie 
przyjęcia. 
 

strona internetowa 
szkoły www.zsniena-

dowa.rzeszow.pl, 
droga mailowa oraz 

telefoniczna 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania drogą mailową. 
Otrzymają wiadomość 

zwrotną wraz z omówie-
niem i oceną. 

podręcznik oraz dodat-
kowe materiały na stronie 

internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rze-

szow.pl  

7.  budowa  
pojazdów 

Skrzynie biegów DSG- bu-
dowa i rodzaje 
 

Cele lekcji; zapoznam się z bu-
dową i rodzajami skrzyni biegów 
DSG 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz 

kontakt telefoniczny 

zdjęcia wykonanych za-
dań uczniowie będą wy-
syłali na pocztę elektro-
niczną  lub Messenger, a 

te zostaną poddane 
ocenie  

podręcznik oraz dodat-
kowe ma wysłane do 

uczniów w aplikacji Mes-
senger 



podstawy  
hotelarstwa 

Podział usług hotelarskich. Poznam: 
-jaki podział stosuje się do usług 
hotelarskich, 
-jakie usługi zalicza się do usług 
podstawowych, 
- na jakie grupy można podzielić 
usługi hotelarskie; 

grupa na facebook’u „I 
A THot + Tps-naucza-

nie zdalne (j.nie-
miecki/podstawy ho-

telarstwa)” 

uczniowie będą wysyłać 
wykonane zadania 

(grupa na facebook’u), 
które zostaną popra-

wione i ocenione 

grupa na facebook’u „I A 
THot + Tps-nauczanie 

zdalne (j.niemiecki/pod-
stawy hotelarstwa)” 

8.  informatyka gr I Podstawy pracy w środowi-
sku Python | C++ cd. 
 

Typy zmiennych języka Python | 
C++, struktura podstawowych 
instrukcji języka Python | C++, 
sposób definiowania funkcji w 
języku Python | C++. 

e-mail, Messenger, sms zadania i referaty wysy-
łane na e-mail 

Strona www 
https://zsnienado-

wazdalne.blogspot.com/ 

informatyka gr II Korespondencja seryjna - 
koperty.  

technika tworzenia w edytorze 
tekstów jednobrzmiących doku-

mentów 

e-mail, Messenger 
 

 
------ 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 

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.  język polski Renesansowe małżeństwo 
doskonałe. 
 

Cele:  
- utwór M. Reja jako przykład li-
teratury parenetycznej; 
- charakterystyka wzorca osobo-
wego propagowanego w utwo-
rze; 
- wizja małżeństwa prezento-
wana przez Reja. 

drogą mailową 
(marta_jot12@wp.pl) 

lub telefoniczną 
697512149 

Uczniowie przesyłają do 
nauczyciela wypracowa-

nia zadane w zeszłym 
tygodniu 

na grupie Messenger 

2.  wf Ćwiczenia izometryczne w 
kształtowaniu siły. 

 
------ 

 
------ 

grupa na facebook’u na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 

3.  geografia Odtwarzanie i datowanie 
dziejów Ziemi. 

 

Zapoznam się z: metodami od-
twarzania dziejów Ziemi; zasa-
dami ustalania wieku względ-
nego i wieku bezwzględnego 
skał oraz wydarzeń geologicz-
nych. Nauczę się: omówić etapy 
powstawania skamieniałości na 

Poprzez pocztę elek-
troniczną: 

iwona.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów moni-
torowane będą poprzez 

przesyłanie rozwiąza-
nych, a zadanych przez 

nauczyciela prac, a 
także poprzez skany ze-
szytów. Monitorowanie 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rze-
szow.pl 

Platforma edukacyjna: le-
arningApps.org 



podstawie schematu; wyjaśnić 
znaczenie skamieniałości prze-
wodnich w odtwarzaniu dziejów 
Ziemi; odtwarzać wydarzenia 
geologiczne i przyrodnicze w 
dziejach Ziemi na podstawie 
profilu geologicznego. 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie 
poprawności zadań 

przydzielonych uczniom 
na platformie learnin-

gApps.org 

4.  biologia Oddychanie komórkowe. 
Oddychanie tlenowe. 
 

Zapoznam się z: definicją oraz 
rodzajami oddychania komórko-
wego; znaczeniem oddychania 
tlenowego; lokalizacją i przebie-
giem etapów oddychania tleno-
wego – glikolizy, reakcji pomo-
stowej, cyklu Krebsa i łańcucha 
oddechowego; bilansem ener-
getycznym oddychania tleno-
wego. Nauczę się scharakteryzo-
wać wpływ czynników na inten-
sywność oddychania tlenowego. 

Poprzez pocztę elek-
troniczną: 

iwona.zsn@interia.pl 
oraz poprzez kontakt 

telefoniczny: 
698499807 

Postępy uczniów moni-
torowane będą poprzez 

przesyłanie rozwiąza-
nych, a zadanych przez 

nauczyciela prac, a 
także poprzez skany ze-
szytów. Monitorowanie 
odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie 
poprawności zadań 

przydzielonych uczniom 
na platformie learnin-

gApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rze-
szow.pl 

Platforma edukacyjna: le-
arningApps.org 

5.  matematyka BRAK INFORMACJI  
 

------ 

platforma Classroom  
ewentualnie Messen-

ger 

Uczniowie będą otrzy-
mywać oceny za rozwią-
zane i przesłane do nau-

czyciela zadania, refe-
raty, prezentacje, testy 
itp. Informacja o ocenie 
wraz z komentarzem zo-
stanie podana na plat-

formie Classroom. 

Podręcznik, pozostałe 
materiały w postaci pre-

zentacji, filmów, zdjęć zo-
staną przekazane ucz-

niom na platformie 

6.  edb Zagrożenia spowodowane 
działalnością człowieka.  
 

Treści:   
Zagrożenia naturalne. 
Katastrofy i awarie techniczne. 
Zagrożenia w najbliższym oto-
czeniu. 

 

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

zwrotną wraz z omówie-
niem i oceną 

Materiały do realizacji 
znajdują się przede 

wszystkim w podręczniku 
realizowanym w normal-
nym trybie nauki. Poza 
tym nauczyciel będzie 

udostępniał dodatkowe 
wspomagające materiały 
na stronie internetowej  



szkoły www.zsniena-
dowa.rzeszow.pl 

7.  pkm Odlewnictwo. Odlewanie w 
formach piaskowych, koki-
lowe i specjalne. 
 

Pojęcie odlewnictwa, etapy wy-
twarzania odlewów, model i 
materiały do jego wykonania, 
sposób odlewania w formach 
piaskowych, metody odlewania 
kokilowego i w formach skoru-
powych, sposoby odlewania 
pod ciśnieniem i do form wirują-
cych, zasady odlewania metodą 
wypalanych i wytapianych mo-
deli. 

e-mail, Messenger, 
sms 

zadania rachunkowe i 
referaty wysyłane na e-

mail, testy online 

Strona www 
https://zsnienado-

wazdalne.blogspot.com/ 

8.  pracownia  
służby pięter  

Sytuacje wywołujące stres  
 

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

portale społeczno-
ściowe  Facebook, 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz 

kontakt telefoniczny 

weryfikacja wiedzy i 
ocena uczniów poprzez 

sprawdzenie skanów lub 
zdjęć  przesyłanych na 
pocztę elektroniczną  

lub Messengera   

Messenger; Strona inter-
netowa szkoły 

www.zsnienadowa.rze-
szow.pl 

Sposoby radzenia sobie ze 
stresem zawodowym. 
Skutki stresu zawodowego 

Cel: Nauczę się w jaki sposób 
mogę sobie radzić ze stresem 
oraz wymienię skutki stresu   

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 
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  usługi żywieniowe 
w hotelarstwie 

Usługi uzupełniające ofertę 
żywieniową w obiekcie ho-
telarskim  
 

Cel: zapoznam się z pojęciem 
lunchu, brunchu, obiadu i kolacji   
 

portale społeczno-
ściowe  Facebook, 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz 

kontakt telefoniczny 

weryfikacja wiedzy i 
ocena uczniów poprzez 

sprawdzenie skanów lub 
zdjęć  przesyłanych na 
pocztę elektroniczną  

lub Messengera   

Messenger; Strona inter-
netowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzes-
zow.pl  

2.  pracownia usług 
dodatkowych 

Sposoby prezentowania i 
promocja oferty hotelowej  
 

Cel: Nauczę się podstawowych 
środków promocji  oraz wyko-
rzystania ich podczas promowa-
nia usług hotelowych. 

portale społeczno-
ściowe  Facebook, 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz 

kontakt telefoniczny 

weryfikacja wiedzy i 
ocena uczniów poprzez 

sprawdzenie skanów lub 
zdjęć  przesyłanych na 
pocztę elektroniczną  

lub Messengera   

Messenger; Strona inter-
netowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzes-
zow.pl  

Zasady i formy przyjmowa-
nia zamówień na usługi do-
datkowe 

Cel: Poznam jakie zasady obo-
wiązują przy przyjmowaniu za-
mówień dla zorganizowanej 



grupy oraz dla gościa indywidu-
alnego. 

3.  pracownia obsługi 
konsumenta 

Usługa room-service w ho-
telu. Serwowanie śniadania 
do pokoju. 
 

Cel: nauczę się etapów obsługi 
śniadań serwowanych do po-

koju 

portale społeczno-
ściowe  Facebook, 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz 

kontakt telefoniczny 

weryfikacja wiedzy i 
ocena uczniów poprzez 

sprawdzenie skanów lub 
zdjęć  przesyłanych na 
pocztę elektroniczną  

lub Messengera   

Messenger; Strona inter-
netowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzes-
zow.pl  

Usługa room-service w ho-
telu. Serwowanie śnia-da-
nia do pokoju. 

4.  diagnozowanie ze-
społów poj.sam. 

Diagnostyka amortyzato-
rów. 

 
------- 

 
------- 

wiedza uczniów będzie 
systematycznie spraw-
dzana na zajęciach w 
formie stacjonarnej 

Strona internetowa szko-
ły www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 

5.  obsługa i naprawa 
poj.sam. 

Zgrzewanie materiałów.  
 

Treści nauczania (cele lekcji): 
Uczeń zna metody zgrzewania, 
potrafi zgrzewać zgrzewarką 

------- wiedza uczniów będzie 
systematycznie spraw-
dzana na zajęciach w 
formie stacjonarnej 

Strona internetowa szko-
ły www.zsnienadowa.rze-

szow.pl 

 


