
Plan pracy z uczniami klasy 1c w aplikacji Microsoft Teams w okresie od 15.04.2020 – 30.04.2020 

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

fizyka 1c Praca i energia. 15.04.2020 10:00 – 10:45  

matematyka 1c Zastosowanie prostych prostopadłych w geometrii analitycznej. 16.04.2020 10:30 – 11:15  

fizyka 1c Energia mechaniczna. 22.04.2020 10:00 – 10:45  

matematyka 1c Funkcja liniowa – zastosowanie w życiu codziennym. 23.04.2020 10:00 – 10:45  

język angielski 1c Powtórzenie słownictwa poznanego w rozdziale 6. 27.04.2020 12:40 – 13:25  

fizyka 1c Rozwiązywanie zadań z pracy i energii. 
29.04.2020 

09:50 – 10:35  

język angielski 1c Ćwiczenia powtórzeniowe - rozdział 6. 12:40 – 13:25  

wiedza  

o społeczeństwie 
1c Polacy za granicą. 30.04.2020 12:40 – 13:25 

nauczanie  
dwujęzyczne 

Plan pracy z uczniami klasy 1c w aplikacji Microsoft Teams w okresie od 04.05.2020 – 15.05.2020 

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

język angielski 1c 
„Culture video”: UK Youth Parliament – wypowiadanie się na temat parla-

mentu młodzieżowego w oparciu o film video. 

05.05.2020 

09:50 – 10:35  

język hiszpański 
1c 

gr.hiszp. 
LA CIUDAD. ¿DÓNDE ESTÁ..? 11:45 – 12:30  

matematyka 1c Funkcja liniowa -  powtórzenie 13:30 – 14:15  

język angielski 1c „News headlines” - prowadzenie rozmowy na temat wiadomości ze świata. 

06.05.2020 

08:55 – 09:40  

wiedza  

o społeczeństwie 
1c Prawa mniejszości w Polsce. 09:50 – 10:35  

język niemiecki 
1c 

gr.niem. 

Er hat keinen Bruder. Utrwalenie wiadomości na temat odmiany rzeczow-

ników w bierniku. 
10:50 – 11:35  

historia 1c 
Koniec epoki rycerstwa - podsumowanie najważniejszych przemian poli-

tycznych, społecznych i technologicznych. 
11:45 –  12:30  

historia 1c 
Gospodarka średniowiecza - powtórzenie wiadomości, ćwiczenia o produk-

cji i handlu w epoce. 

07.05.2020 

08:55 –  09:40  

język angielski 1c Zastosowanie mowy zależnej w zdaniach twierdzących. 09:50 – 10:35  

matematyka 1c Funkcja liniowa – powtórzenie. 11:45 – 12:30  

 



matematyka 1c Miary kątów w trójkącie. 
08.05.2020 

08:55 – 09:40  

fizyka 1c Przemiany energii mechanicznej. 10:50 – 11:35  

matematyka 1c Porównujemy trójkąty przystające. 

11.05.2020 

08:55 – 09:40  

język angielski 1c Test z rozdziału 6. 11:45 – 12:30 test 

historia 1c 
Kryzys władz uniwersalnych - cesarstwa i papiestwa - w późnym średnio-

wieczu. 
12:40 – 13:25 

nauczanie  
dwujęzyczne 

język angielski 1c Omawianie danych przedstawionych na wykresach. 

12.05.2020 

09:50 – 10:35  

język niemiecki 
1c 

gr.niem. 

Bratwurst mit Pommes oder Wiener Schnitzel mit Kartoffelpüree? Co i jak 

jedzą Niemcy? 
11:45 – 12:30  

matematyka 1c Rozwiązywanie zadań przy pomocy  trójkątów przystających. 13:30 – 14:15  

język angielski 1c 
Interpretowanie informacji z wykresów  oraz wyszukiwanie informacji – 

dyskusja. 

13.05.2020 

 

08:00 – 08:45  

język angielski 1c 
Prowadzenie rozmów telefonicznych – dyskusja w oparciu o wysłuchane 

rozmowy. 
08:55 – 09:40  

wiedza  

o społeczeństwie 
1c Postawy wobec mniejszości i cudzoziemców- stereotypy narodowe. 09:50 – 10:35  

historia 1c 
Nowe państwa na mapie średniowiecznej Europy – analizujemy sytuację 

geopolityczną epoki. 
11:45 –  12:30  

historia 1c 
Europa Środkowa i Wschodnia w XV wieku – opisujemy ekspansję Turcji 

w Europie i dalsze dzieje Rusi. 

14.05.2020 

08:55 –  09:40  

wiedza  

o społeczeństwie 
1c Modele polityki narodowościowej państw. 09:50 – 10:35 

nauczanie  

dwujęzyczne 

matematyka 1c Przystawanie trójkątów a Twierdzenie Talesa. 11:45 – 12:30  

matematyka 1c Twierdzenie Talesa w zadaniach praktycznych. 

15.05.2020 

08:55 – 09:40  

fizyka 1c Rozwiązywanie zadań z zasady zachowania energii. 10:50 – 11:35  

biologia 1c Procesy beztlenowego uzyskiwania  energii. 11:45 – 12:30  

język angielski 1c Zastosowanie mowy zależnej w pytaniach. 12:40 – 13:25  

 

 



Plan pracy z uczniami klasy 1c w aplikacji Microsoft Teams w okresie od 18.05.2020 – 22.05.2020 

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

matematyka 1c Podobieństwo wielokątów – na czym polega? 

18.05.2020 

08:55 – 09:40  

język angielski 1c Zastosowanie mowy zależnej w pytaniach 11:45 – 12:30  

historia 1c Próby zjednoczenia ziem polskich. 12:40 – 13:25 
nauczanie  

dwujęzyczne 

geografia 1c 
Wpływ wiatru na ukształtowanie terenu - opisujemy powstawanie i piękno 

pustyń oraz wydm. 

19.05.2020 

08:55 – 09:40  

język angielski 1c Zastosowanie mowy zależnej w pytaniach – ćwiczenia 09:50 – 10:35  

edukacja dla  

bezpieczeństwa 
1c Zasady zdrowego stylu życia. 10:50 – 11:35  

język niemiecki 
1c 

gr.niem. 
Mein Lieblingsessen.  Rozmowa na temat ulubionego jedzenia. 11:45 – 12:30  

język hiszpański 
1c 

gr.hiszp. 

Repaso tema transportes. Verbo. IR. Preposiciones EN-A 

Powtórzenie tematu transport. Czasownik IR iść, jechać. Przyimki W/DO. 
11:45 – 12:30  

język angielski 1c 
Zastosowanie mowy zależnej w zdaniach twierdzących i pytaniach – ćwi-

czenia utrwalające 

20.05.2020 

08:55 – 09:40  

wiedza  

o społeczeństwie 
1c Stereotypy narodowe – ćwiczenia 09:50 – 10:35  

język niemiecki 
1c 

gr.niem. 
Mein Wohnort.  Ćwiczenia leksykalne związane z miejscem zamieszkania. 10:50 – 11:35  

historia 1c 
Odrodzenie Królestwa Polskiego - charakteryzujemy Władysława Łokietka 

i jego dzieło. 
11:45 –  12:30  

matematyka 1c Podobieństwo wielokątów – ćwiczenia. 13:30 – 14:15  

język angielski 1c 
Dyskusja na temat służb ratunkowych w oparciu o tekst pt. „Don't worry – 

help is on the way!” 

21.05.2020 

08:00 – 08:45  

historia 1c 
Monarchia Kazimierza Wielkiego - analizujemy politykę zagraniczną 

i wewnętrzną ostatniego Piasta. 
08:55 –  09:40  

matematyka 1c Określamy cechy trójkątów podobnych. 11:45 – 12:30  

matematyka 1c Obliczamy pola wielokątów podobnych. 

22.05.2020 

08:55 – 09:40  

fizyka 1c Moc. 10:50 – 11:35  

biologia 1c Oddychanie tlenowe i beztlenowe – utrwalenie. 11:45 – 12:30  

język angielski 1c Ratowanie ludzkiego życia – rozmowa na podstawie wysłuchanych tekstów 12:40 – 13:25  



Plan pracy z uczniami klasy 1c w aplikacji Microsoft Teams w okresie od 25.05.2020 – 05.06.2020 

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

historia 1c Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim 
25.05.2020 

12:40 – 13:25 
nauczanie  

dwujęzyczne 

język angielski 1c Ratowanie ludzkiego życia – opowiadamy historie 11:45 – 12:30  

geografia 1c Geologia i geomorfologia - powtórzenie wiadomości, ćwiczenia. 

26.05.2020 

08:55 – 09:40  

język angielski 1c 1st and 3rd May in Poland – dyskusja w oparciu o przeczytane teksty. 09:50 – 10:35  

edukacja dla  

bezpieczeństwa 
1c Choroby cywilizacyjne i problemy zdrowia psychicznego. 10:50 – 11:35  

język niemiecki 
1c 

gr.niem. 
In der Stadt gibt es keinen Fluss. Poznanie zwrotu „es gibt”. 11:45 – 12:30  

język angielski 1c „Pocahontas”- rozmowa na podstawie fragmentu opowiadania. 

27.05.2020 

08:00 – 08:45  

język angielski 1c 
Pisanie wiadomości e-mail wyrażającej opinię – ćwiczenie strategii rozpla-

nowania akapitów w wypowiedzi pisemnej. 
08:55 – 09:40  

wiedza  
o społeczeństwie 

1c Powtórzenie –Naród i mniejszości narodowe. 09:50 – 10:35  

język niemiecki 
1c 

gr.niem. 
So wohne ich. Ćwiczenia w opisywaniu miejsca zamieszkania. 10:50 – 11:35  

historia 1c 
Pomiędzy Piastami a Jagiellonami - analizujemy rządy Andegawenów 

w Polsce w latach 1370- 1385. 
11:45 – 12:30  

język angielski 1c 
Pisanie wiadomości e-mail wyrażającej opinię – ćwiczenie strategii rozpla-

nowania akapitów w wypowiedzi pisemnej. 

28.05.2020 

08:00 – 08:45  

historia 1c 
Unia Polski z Litwą w 1385 roku - opisujemy okoliczności i skutki jej 

zawiązania. 
08:55 – 09:40  

wiedza o  
społeczeństwie 

1c Wielokulturowa tożsamość narodowa – prezentacja wyników projektu 09:50 – 10:40 
nauczanie  

dwujęzyczne 
projekt 

fizyka 1c Powtórzenie wiadomości z działu praca, moc, energia. 

29.05.2020 

10:50 – 11:35  

biologia 1c Inne przemiany metaboliczne. Metabolizm białek i aminokwasów. 11:45 – 12:30  

język angielski 1c Podsumowanie i utrwalenie znajomości struktur gramatycznych z rozdziału. 12:40 – 13:25  

język angielski 1c Utrwalenie znajomości słownictwa z rozdziału w zadaniach. 
01.06.2020 

11:45 – 12:30  

historia 1c Podsumowujemy wiadomości na temat ostatnich Piastów na tronie polskim 12:40 – 13:25 
nauczanie  

dwujęzyczne 

 

 



geografia 1c 
Gleby występujące na naszej planecie - analizujemy ich powstawanie, 

rodzaje, przydatność w gospodarce człowieka. 

02.06.2020 

08:55 – 09:40  

język angielski 1c Review Unit 7 – podsumowanie wiadomości z rozdziału 7 09:50 – 10:35  

edukacja dla  

bezpieczeństwa 
1c Choroby cywilizacyjne i problemy zdrowia psychicznego. 10:50 – 11:35  

język niemiecki 
1c 

gr.niem. 

Mein Zimmer ist cool. Poznanie kolorów oraz nazw przedmiotów znajdują-

cych się w pokoju. 
11:45 – 12:30  

język angielski 1c Exam practice – podsumowanie umiejętności z rozdziału 7 

03.06.2020 

08:00 – 08:45  

język angielski 1c „The call of the wild”- rozmowa na podstawie fragmentu opowiadania. 08:55 – 09:40  

wiedza  
o społeczeństwie 

1c Praca klasowa - karta pracy. Naród i mniejszości narodowe. 09:50 – 10:35 praca klasowa 

język niemiecki 
1c 

gr.niem. 

Neben dem Supermarkt gibt es einen Kiosk. Ćwiczenia dotyczące przyim-

ków zmiennych z celownikiem. 
10:50 – 11:35  

historia 1c 
Władysław Jagiełło i jego synowie – analizujemy politykę Polski do 

połowy XV wieku. 
11:45 – 12:30  

język angielski 1c Sprawdzian z rozdziału 7 

04.06.2020 

08:00 – 08:45 sprawdzian 

historia 1c 
Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim – opisujemy wojnę trzynastoletnią 

z lat 1454-1466. 
08:55 – 09:40  

wiedza o  
społeczeństwie 

1c Bieżące wydarzenia – analizujemy artykuły w języku angielskim 09:50 – 10:35 
nauczanie  

dwujęzyczne 

fizyka 1c Sprawdzian wiadomości z działu praca, moc, energia. 
05.06.2020 

10:50 – 11:35 sprawdzian 

język angielski 1c Ćwiczenia przygotowujące do matury ustnej 12:40 – 13:25  

 

Plan pracy z uczniami klasy 1c w aplikacji Microsoft Teams w okresie od 15.06.2020 – 25.06.2020 

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

matematyka 1c Pola wielokątów podobnych 

15.06.2020 

08:55 – 09:40  

język angielski 1c Zastosowanie strony biernej w różnych czasach. 11:45 – 12:30  

historia 1c Wojny polsko – krzyżackie w XIV wieku – podsumowanie. 12:40 – 13:25 
nauczanie  

dwujęzyczne 

chemia 1c Obliczenia stechiometryczne. 13:30 – 14:15  

 

 



geografia 1c Przegląd typów gleb - analizujemy ich występowanie i żyzność. 

16.06.2020 

08:55 – 09:40  

edukacja dla  

bezpieczeństwa 
1c Podsumowanie wiadomości z edukacji dla bezpieczeństwa. 10:50 – 11:35  

język niemiecki 
1c 

gr.niem. 
Muzykanci z Bremy w naszej interpretacji. 11:45 – 12:30  

język hiszpański 
1c 

gr.hiszp. 
Powtórzenie zrealizowanych tematów. 11:45 – 12:30  

matematyka 1c 
Poznajemy twierdzenie o dwusiecznej kata w trójkącie i stosujemy je 

w zadaniach 
13:30 – 14:15  

język angielski 1c Zastosowanie strony biernej w różnych czasach – ćwiczenia 

17.06.2020 

08:00 – 08:45  

język angielski 1c 
Robienie dobrego wrażenia – rozmowa w oparciu o wysłuchane teksty 

i poznane słownictwo. 
08:55 – 09:40  

wiedza o społe-

czeństwie 
1c Zadania maturalne- sposób pisania zadania otwartego (rozprawki) 09:50 – 10:35  

język hiszpański 
1c 

gr.hiszp. 
Powtórzenie zrealizowanych tematów. 10:50 – 11:35  

historia 1c 
Polityka zagraniczna Jagiellonów w II połowie XV wieku – analizujemy 

aspiracje dynastii. 
11:45 – 12:30  

historia 1c 
Polska w XIV- XV wieku - analizujemy nasze społeczeństwo i gospodarkę 

w późnym średniowieczu. 18.06.2020 
08:55 – 09:40  

matematyka 1c Powtórzenie wiadomości 11:45 – 12:30  

matematyka 1c Wykres funkcji kwadratowej 

19.06.2020 

08:55 – 09:40  

fizyka 1c Projekt: Pożywienie to też energia. 10:50 – 11:35  

biologia 1c Metabolizm – utrwalenie wiadomości 11:45 – 12:30  

język angielski 1c Robienie dobrego wrażenia – ćwiczenia leksykalne 12:40 – 13:25  

matematyka 1c Przesuwanie wykresu funkcji kwadratowej wzdłuż osi 

22.06.2020 

08:55 – 09:40  

język angielski 1c Wypowiadanie się na temat mody i stylu na podstawie ilustracji 11:45 – 12:30  

historia 1c Kultura polska późnego średniowiecza 12:40 – 13:25 
nauczanie  

dwujęzyczne 

geografia 1c Szata roślinna Ziemi - opisujemy strefy i typy roślinności. 

23.06.2020 

08:55 – 09:40  

język angielski 1c 
Wypowiadanie się na temat mody i stylu - rozmowa z odgrywaniem roli  

(udzielanie rady) 
09:50—10:35  

edukacja dla bez-

pieczeństwa 
1c Podsumowanie wiadomości z edukacji dla bezpieczeństwa. 10:50 – 11:35  

matematyka 1c Postać kanoniczna i ogólna funkcji kwadratowej 13:30 – 14:15  

 



język angielski 1c „Looking good, feeling great” – dyskusja w oparciu o wysłuchany tekst 

24.06.2020 

08:00 – 08:45  

język angielski 1c Wizerunek i wygląd – ćwiczenia leksykalne 08:55 – 09:40  

wiedza o społe-

czeństwie 
1c Zadania powtórzeniowe. Z materiału klasy pierwszej 09:50 – 10:35  

historia 1c 
Schyłek średniowiecza i spadek po epoce - powtórzenie wiadomości, 

ćwiczenia. 
11:45 – 12:30  

język angielski 1c Ćwiczenia powtórzeniowe 

25.06.2020 

08:00 – 08:45  

historia 1c 
Wieki średnie - podsumowanie wiedzy o najdłuższej epoce w dziejach, 

dyskusja o ulubionych motywach i postaciach. 
08:55 – 09:40  

wiedza o społe-
czeństwie 

1c Analizujemy artykuły na temat bieżących wydarzeń 09:50 – 10:40 
nauczanie  

dwujęzyczne 

matematyka 1c Postać kanoniczna i ogólna funkcji kwadratowej 11:45 – 12:30  

  


