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

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

fizyka 1g Czas połowicznego rozpadu. 16.04.2020 09:00 – 09:45  

edukacja dla  

bezpieczeństwa 
1g Tamowanie krwotoków. 17.04.2020 09:00 – 09:45  

fizyka 1g Reakcje rozszczepienia jądra i syntezy termojądrowej. 23.04.2020 09:00 – 09:45  

edukacja dla  

bezpieczeństwa 
1g Obrażenia termiczne. 

24.04.2020 
09:00 – 09:45  

język polski 1g Konkurs wiedzy o baroku. Podsumowanie i utrwalenie wiadomości. 10:55 – 11:40  

język polski 1g Wiek rozumu i światła – wprowadzenie do epoki oświecenia. 28.04.2020 10:50 – 11:35  

język angielski 
1g 

gr.podst. 
Porównanie czasów past simple i present perfect. 29.04.2020 09:50 – 10:35  

fizyka 1g Reakcje rozszczepienia jądra i syntezy termojądrowej. 
30.04.2020 

08:55 – 09:40  

język polski 1g Oświeceniowa myśl filozoficzna. 09:50 – 10:35  

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

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

fizyka 1g Energia jądrowa i jej wykorzystanie. 04.05.2020 12:40 – 13:25  

wiedza  

o społeczeństwie 
1g Ochrona praw człowieka w Polsce. 

05.05.2020 

08:55 – 09:40  

język polski 1g Bajki o naturze ludzkiej – analiza wybranych tekstów I. Krasickiego. 09:50 – 10:35  

matematyka 1g Rozwiązywanie zadań dotyczących wielokątów podobnych 10:50 – 11:35  

edukacja dla 

bezpieczeństwa 
1g Inne przypadki obrażeń. 11:45 – 12:30  

historia 1g 
Daleki Wschód po II wojnie światowej - opisujemy konflikty w Indochi-

nach. 

06.05.2020 

08:55 – 09:40  

chemia 1g Karta pracy –  dawka lecznicza, dawka toksyczna. 11:45 – 12:30  

matematyka 1g Wprowadzenie twierdzenia Talesa 12:40 – 13:25  

 

 



język polski 1g „Świat poprawiać zuchwałe rzemiosło” – satyry I. Krasickiego. 

07.05.2020 

08:00 – 08:45  

matematyka 1g Stosowanie twierdzenia Talesa 08:55 – 09:40  

język hiszpański 
1g 

gr.podst. 
Verbo llevar. Descripción completa. 12:40 – 13:25  

język angielski 
1g 

gr.podst. 
Rozmowa o pracę - wykorzystanie języka formalnego w odgrywaniu ról. 

08.05.2020 

08:00 – 08:45  

język polski 1g 
„Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych” – poznajemy fragmenty 

„Monachomachii”  Ignacego Krasickiego. 
09:50 – 10:35  

matematyka 1g Twierdzenie Pitagorasa - przypomnienie 10:50 – 11:35  

język hiszpański 
1g 

gr.zaaw. 
Verbo llevar. Descripción completa. 12:40 – 13:25  

język niemiecki 
1g 

gr.niem. 

Wo und wann lernst du Fremdsprachen? Poszerzenie słownictwa z zakresu 

informacji o kształceniu pozaszkolnym oraz metodach uczenia się języ-

ków obcych. 

12:40 – 13:25  

matematyka 1g Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych 
11.05.2020 

9.00 – 9.45  

fizyka 1g Deficyt masy w fizyce jądrowej. 12:40 – 13:25  

wiedza o społe-

czeństwie 
1g Łamanie praw człowieka na świecie. 

12.05.2020 

08:55 – 09:40  

matematyka 1g Wprowadzenie pojęcia wielomianu 10:50 – 11:35  

edukacja dla 

bezpieczeństwa 
1g Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 11:45 – 12:30  

biologia 1g Sposoby ochrony przyrody. 

13.05.2020 

08:00 – 08:45  

historia 1g 
Konflikty na Bliskim Wschodzie do końca XX wieku – powstanie i trudne 

funkcjonowanie Izraela. 
08:55 – 09:40  

chemia 1g Rodzaje tworzyw sztucznych. 11:45 – 12:30  

matematyka 1g Dodawanie wielomianów 13.00 – 13.45  

matematyka 1g Odejmowanie wielomianów 

14.05.2020 

9.00 – 9.45  

geografia 1g 
Obszary nadmiaru i niedoboru wody - definiujemy problemy wykorzy-

stywania zasobów wodnych przez człowieka. 
09:50 – 10:35  

język angielski 
1g 

gr.podst. 

Opisywanie zdarzeń teraźniejszych oraz przeszłych z zastosowaniem 

przysłówków. 

15.05.2020 

08:00 – 08:45  

język polski 1g „Trzeba zamknąć oczy, żeby zobaczyć” – wprowadzenie do romantyzmu. 09:50 – 10:35  

matematyka 1g Mnożenie wielomianów 11.00 – 11.45  

język niemiecki 
1g 

gr.niem. 

Gegen das Vergessen! O strategiach i technikach uczenia się języków 

obcych. 
12:40 – 13:25  



 

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

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

matematyka 1g Mnożenie wielomianów. 

18.05.2020 

08:55 – 09:40  

język polski 1g Filozofia w epoce ducha – poznajemy tendencje filozoficzne epoki. 10:50 – 11:35  

fizyka 1g Powstanie Wszechświata. 12:40 – 13:25  

wiedza  

o społeczeństwie 
1g System edukacji w Polsce. 

19.05.2020 

08:55 – 09:40  

język polski 1g Wprowadzenie do literatury romantycznej. 09:50 – 10:35  

matematyka 1g Rozwiązywanie równań wyższego stopnia. 10:50 – 11:35  

edukacja dla 

bezpieczeństwa 
1g Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 11:45 – 12:30  

podstawy  

przedsiębiorczości 
1g Rodzaje bezrobocia. 12:40 – 13:25  

biologia 1g Ochrona przyrody w Polsce. 

20.05.2020 

08:00 – 08:45  

historia 1g 
Zmiany w świecie komunistycznym – charakteryzujemy kryzys kubański 

i neostalinizm Leonida Breżniewa. 
08:55 – 09:40  

język angielski 
1g 

gr.podst. 

Dzielenie się doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w wydarze-

niach kulturalnych oraz rozpoznawanie i wykorzystywanie powiązań 

w tekście pt. "Young talents". 

10:50 – 11:35  

język angielski 
1g 

gr.zaaw. 
Pisanie artykułu na temat sposobów poprawienia kondycji i zdrowia 10:50 – 11:35  

chemia 1g Polimery naturalne i modyfikowane. 11:45 – 12:30  

matematyka 1g Rozwiązywanie równań wyższego stopnia. 12:40 – 13:25  

matematyka 1g Rozwiązywanie równań wyższego stopnia. 

21.05.2020 

08:55 – 09:40  

język polski 1g 
Preromantyzm niemiecki – założenia oraz jego realizacja w literaturze. 

Analiza i interpretacja ballady „Król elfów” W. Goethego. 
09:50 – 10:35  

geografia 1g 
Zrównoważony rozwój świata - analizujemy tematykę związaną ze 

współczesnymi relacjami człowiek- środowisko. 
09:50 – 10:35  

język angielski 
1g 

gr.podst. 
„Young talents” - ćwiczenia leksykalne. 10:50 – 11:35  

 

 



 

język angielski 
1g 

gr.podst. 

Rozmawianie na temat osiągnięć młodych talentów oraz obecnych tren-

dów kinowych w Wielkiej Brytanii w oparciu o wysłuchane teksty. 

22.05.2020 

08:00 – 08:45  

język polski 1g „Oda do młodości” A. Mickiewicza jako klucz do zrozumienia epoki. 09:50 – 10:35  

matematyka 1g Rozwiązywanie równań wyższego stopnia 10:50 – 11:35  

 język niemiecki 
1g 

gr.niem. 
Lernideen. Omówienie prac domowych. 12:40 – 13:25  

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

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

matematyka 1g Wykorzystanie wielomianów w dowodzeniu 

25.05.2020 

08:55 – 09:40  

język polski 1g Sprawdzian z zakresu literatury oświecenia. 10:50 – 11:35 sprawdzian 

język polski 1g 
Studium namiętności człowieka uwikłanego w konflikty epoki na 

podstawie „Cierpień młodego Wertera” W. Goethego. 
11:45 – 12:30  

fizyka 1g Powtórzenie wiadomości z fizyki jądrowej. 12:40 – 13:25  

wiedza  

o społeczeństwie 
1g Polskie szkoły wyższe. 

26.05.2020 

08:55 – 09:40  

język polski 1g Dzieje miłości Wertera i Loty. 09:50 – 10:35  

matematyka 1g Wykorzystanie zależności pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi 10:50 – 11:35  

edukacja dla  

bezpieczeństwa 
1g Choroby cywilizacyjne. 11:45 – 12:30  

podstawy  

przedsiębiorczości 
1g Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu: „Praca”. 12:40 – 13:25  

historia 1g Opisujemy rozpad bloku wschodniego w latach 80. i na początku 90. XX wieku. 

27.05.2020 

08:50 – 09:35  

język angielski 
1g 

gr.podst. 
Pisanie listu z podaniem o pracę. 10:50 – 11:35  

język angielski 
1g 

gr.zaaw. 
Czytanie tekstu ze zrozumieniem. Breaking news 10:50 – 11:35  

chemia 1g Rodzaje opakowań. 11:45 – 12:30  

matematyka 1g Wykorzystanie wielomianów w dowodzeniu 12:40 – 13:25  

 

 



język polski 1g 
Problematyka i cechy gatunkowe powieści epistolarnej na przykładzie 

„Cierpień młodego Wertera”. 

28.05.2020 

08:00 – 08:45  

matematyka 1g Dowodzenie prostych tożsamości trygonometrycznych 08:55 – 09:40  

język angielski 
1g 

gr.podst. 
Review Unit 4 – podsumowanie wiadomości z rozdziału 4. 10:50 – 11:35  

język hiszpański 
1g 

gr.podst. 

Repaso temas dados. Ronda de dudas y preguntas. 

Powtórzenie przerobionych tematów. Wyjaśnianie czego nie rozumiesz. 
12:40 – 13:25  

język angielski 
1g 

gr.podst. 
Review Unit 4 –umiejętności z rozdziału 4. 

29.05.2020 

08:00 – 08:45  

historia 1g Świat w II połowie XX wieku - powtórzenie wiadomości, ćwiczenia. 08:50 – 09:35  

język polski 1g Poznajemy zasady tworzenia rozprawki maturalnej. 09:50 – 10:35  

matematyka 1g Dowodzenie prostych tożsamości trygonometrycznych. 10:50 – 11:35  

język hiszpański 
1g 

gr.zaaw. 

Repaso temas dados. Ronda de dudas y preguntas 

Powtórzenie przerobionych tematów. Wyjaśnianie czego nie rozumiesz. 
12:40 – 13:25  

język niemiecki 
1g 

gr.niem. 

Immer was los! Poznanie słownictwa z zakresu czynności wykonywanych 

w czasie wolnym. 
12:40 – 13:25  

matematyka 1g Rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych - język matematyki. 

01.06.2020 

08:55 – 09:40  

język polski 1g Apoteoza buntu w „Giaurze” G. Byrona. 10:50 – 11:35  

fizyka 1g Sprawdzian  wiadomości z fizyki jądrowej. 12:40 – 13:25 sprawdzian 

wiedza  

o społeczeństwie 
1g Możliwości kształcenia za granicą. 

02.06.2020 

08:55 – 09:40  

język polski 1g 
Poznajemy wyznaczniki gatunkowe powieści poetyckiej na przykładzie „Giaura” 

G. Byrona. 
09:50 – 10:35  

matematyka 1g Dowodzenie prostych tożsamości trygonometrycznych 10:50 – 11:35  

edukacja dla  

bezpieczeństwa 
1g Choroby cywilizacyjne. 11:45 – 12:30  

podstawy  

przedsiębiorczości 
1g Praca klasowa z działu: „Praca”. 12:40 – 13:25 praca klasowa 

biologia 1g Ochrona przyrody – utrwalenie wiadomości 

03.06.2020 

08:00 – 08:45  

historia 1g Mała stabilizacja - opisujemy rządy Władysława Gomułki do grudnia 1970 roku. 08:50 – 09:35  

język angielski 
1g 

gr.podst. 

Rozmawianie na temat uczuć i emocji w bliskich relacjach międzyludz-

kich w oparciu o wysłuchany dialog. 
10:50 – 11:35  

język angielski 
1g 

gr.zaaw. 
Dylematy moralne - opis ilustracji oraz rozmowa sterowana. 10:50 – 11:35  

chemia 1g Zagospodarowanie odpadów. 11:45 – 12:30  

matematyka 1g Rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych - funkcja liniowa 12:40 – 13:25  



język polski 1g 
Manifest polskiego romantyzmu. Analiza i interpretacja ballady 

„Romantyczność” A. Mickiewicza. 

04.06.2020 

08:00 – 08:45  

matematyka 1g Rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych - funkcja liniowa 08:55 – 09:40  

geografia 1g 
Analizujemy wpływ działalności gospodarczej człowieka na zmiany 

klimatu. 
09:50 – 10:35  

język angielski 
1g 

gr.podst. 
Sprawdzian z rozdziału 4 10:50 – 11:35 sprawdzian 

język angielski 
1g 

gr.podst. 
Relacje międzyludzkie – ćwiczenia leksykalne. 

05.06.2020 

08:00 – 08:45  

historia 1g Analizujemy rządy Edwarda Gierka w latach 70. XX wieku. 08:55 – 09:40  

język polski 1g Świat romantycznej miłości. Analiza i interpretacja  „Dziadów” cz. IV. 09:50 – 10:35  

matematyka 1g Rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych - funkcje 10:50 – 11:35  

język niemiecki 
1g 

gr.niem. 

Dürfen wir am Samstag auf eine Party gehen? Ćwiczenia w odmianie 

i stosowaniu czasowników modalnych: dürfen, können, wollen. 
12:40 – 13:25  

  


