klasa 3/1
Przedmiot*

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania
(od 15 do 24 kwietnia)

Sposób
komunikowania się
z uczniami /
kształcenie na
odległość:

Sposób
weryfikacji
wiedzy uczniów/
ustalenia ocen

MS Teams, edziennik i inne
formy
indywidualnie
ustalone przez
nauczyciela
język polski

język
angielski

język
niemiecki

Omówienie poezji Barańczaka i Białoszewskiego - tematyka, odnowienie języka,
krytyka rzeczywistości, innowacje językowe.
Interpretacja "Tanga" Mrożka - wyczerpanie sztuki, kultura a polityka, symbolika,
budowa dramatu awangardowego
grupa 1 (DKB)
Materiały do matury ustnej i pisemnej, repetytorium maturalne

rozmowa online,
praca samodzielna

grupa 2 (DP)
Use of English, próbne matury ustne, wypowiedzi pisemne

Konwersacje
online,
wypowiedzi
pisemne

grupa 2 (AW)
Futur I. Zukunftsangst? Zukunftsplane.Temporalsatze: bevor, solange, seitdem;
Gedichte-LV; Satze mit nachdem; In der Kindheit; Als ich klein war…; Wiederholung.

Sprawdzanie
wykonanych
zadań. Test do
wypełnienia on-

Indywidualne
lekcje online,
wypracowania,
fragmenty matur
online

matematyka

Rozwiązywanie arkuszy maturalnych

fizyka

1.Pasmowy model ciał stałych
2. Zasada działania i zastosowania diody półprzewodnikowej
3. Powtórzeniowe zadania maturalne

etyka

Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego. Etyki zawodowe.
Zagadnienie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju. Moralny wymiar stosunku
człowieka do świata przyrody.

w.f.

Oceniamy możliwości organizmu w marszobiegu na wybranym dystansie, podstawowe
ćwiczenia rozgrzewające i wyciszające.
Poznajemy zasób ćwiczeń wzmacniających – mm.: brzucha, klatki piersiowej, grzbietu
Poznajemy zasób ćwiczeń wzmacniających – mm.: obręczy barkowej, kończyn górnych,
kończyn dolnych.
Kształtowanie wytrzymałości – rozruch w terenie – proponowane plany treningowe dla
początkujących
Ćwiczenia metodą obwodu stacyjnego. Czym jest obwód stacyjny, czy crossfit to rodzaj
obwodu stacyjnego? Proponowany obwód do wykonania w domu.
Ćwiczenia rytmizujące, rozwijamy pamięć ruchową, kształtujemy estetykę i elegancję
ruchu. Przykładowe ćwiczenia przy muzyce do wykonania w domu.
Poznajemy zasób ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych i gibkościowych. Wybór i
wykonanie własnego zestawu ćwiczeń.
Wdrażamy się do samodoskonalenia sprawności fizycznej. Na podstawie
przykładowych tygodniowych planów treningowych tworzymy zindywidualizowany
zestaw ćwiczeń
*w językach obcych pomocą dla uczniów przy identyfikacji grupy są podane inicjały nauczyciela

line.
Sprawdzian o
charakterze
maturalnym
scany prac
mailowo
oceniane po
zapowiedzi
Esej, odpowiedzi
na pytania otwarte
i zamknięte
Ustalenie oceny
na zajęciach w
szkole/ test

klasa 3/2
Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania
Przedmiot* (od 15 do 24 kwietnia)

Sposób
komunikowania
się z uczniami /
kształcenie na
odległość:

Sposób weryfikacji
wiedzy uczniów/
ustalenia ocen

MS Teams, edziennik i inne
formy
indywidualnie
ustalone przez
nauczyciela
język polski

1.
2.
3.
4.
5.

Kontynuacja omówienia "Dżumy" Alberta Camusa
Omówienie problematyki "Tanga" Sławomira Mrożka
Wybrane teksty Szymborskiej i Białoszewskiego.
Kontynuacja powtórzeń epok
Powtórzenie lektur z*

język
angielski

Wykonywanie zadań w formule maturalnej (egzamin pisemny i ustny)

Przyjęcie i
sprawdzenie
wysłanych przez
uczniów drogą
mailową zadań:
czytanie ze
zrozumieniem,
samodzielne
opracowanie
zagadnień.
Wykonywanie
zadanych ćwiczeń,
wypracowanie, ustna
odpowiedź, test
online
(może)

język
niemiecki

język
francuski

grupa 2 (AW)
ABITUR- Gesundheit – Wortschatz; LV; Schreiben. Natur – Wortschatz.

grupa 3 (PMS)
- ćwiczenia leksykalno gramatyczne z kolejnych działów w ramach przygotowania do
matury
- ćwiczenia do matury ustnej
grupa 1 (MB)
Podróże i turystyka –słownictwo (powtórzenie)
Najczęściej odwiedzane zabytki świata -comprehension de l’ecrit
Francuzi i różne formy wypoczynku -interpretacja wyników ankiety i wykresu
(exercice de bac)
grupa 2 (UŚ)
Lekcje powtórzeniowe z Repetytorium języka francuskiego.
Ćwiczenia ze słuchu
Praca z tekstem pisanym
Powtórzenie słownictwa z bloków leksykalnych
Dom, opis mieszkania, różne rodzaje zamieszkania.
Zdrowie: części ciała, wizyta u lekarza, itp.
Ćwiczenia ze słuchu
Ćwiczenia na rozumienie tekstów pisanych

język
rosyjski

Słownictwo związane z opisem obowiązków domowych.
Role kobiety i mężczyzny we współczesnym społeczeństwie
Przeprowadzenie ankiety na temat obowiązków domowych
Czasowniki wyrażające zakaz
Zaimki względne
Wynotowywanie szczegółowych informacji ze słuchanego tekstu.
Argumentowanie opinii

Sprawdzanie
wykonanych zadań.
Test do wypełnienia
on-line.
dostarczanie prac na
maila

Test lexico gramatical
Bac oral: Quelle
forme de vacances
est-ce que tu
preferes?
Prace sprawdzające
znajomość zagadnień
z poszczególnych
etapów.
Pisanie tematycznych
wypracowań.
Wykonywanie
ćwiczeń
leksykalnych i
gramatycznych.
Prace przesyłane
przez uczniów
Rozmowy na
messengerze i
whatsappie

Struktury leksykalno- gramatyczne
matematyka
fizyka

Figury obrotowe
Elementy statystyki
1. Pasmowy model ciał stałych
2. Zasada działania i zastosowania diody półprzewodnikowej
3. Powtórzeniowe zadania maturalne

sprawdziany

chemia

W klasie maturalnej program nauczania został zrealizowany.
Powtarzany materiał jest w formie pytań maturalnych.
Dział: Reakcje w roztworach wodnych
T: Rola wody w procesie dysocjacji.
T: Dysocjacja elektrolityczna kwasów wieloprotonowych.
T: Dysocjacja elektrolityczna zasad wielowodorotlenowych.
T: Teorie kwasowo- zasadowe
(2 godziny lekcyjne)
T: Stała dysocjacji elektrolitycznej, stopień dysocjacji elektrolitycznej (2 godziny
lekcyjne)

scany prac
mailowo
oceniane po
zapowiedzi
Karty pracy, pytania
w formie kartkówki,
klasówki odpowiedzi w formie
załączników skanów
bądź zdjęć mailowo
Przygotowanie
prezentacji na zadany
temat.
Matury próbne

etyka

Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego. Etyki zawodowe.
Zagadnienie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju. Moralny wymiar stosunku
człowieka do świata przyrody.

Esej, odpowiedzi na
pytania otwarte i
zamknięte

w.f.

Oceniamy możliwości organizmu w marszobiegu na wybranym dystansie,
podstawowe ćwiczenia rozgrzewające i wyciszające.
Poznajemy zasób ćwiczeń wzmacniających – mm.: brzucha, klatki piersiowej,
grzbietu
Poznajemy zasób ćwiczeń wzmacniających – mm.: obręczy barkowej, kończyn
górnych, kończyn dolnych.
Kształtowanie wytrzymałości – rozruch w terenie – proponowane plany treningowe
dla początkujących
Ćwiczenia metodą obwodu stacyjnego. Czym jest obwód stacyjny, czy crossfit to

Ustalenie oceny na
zajęciach w szkole/
test

rodzaj obwodu stacyjnego? Proponowany obwód do wykonania w domu.
Ćwiczenia rytmizujące, rozwijamy pamięć ruchową, kształtujemy estetykę i elegancję
ruchu. Przykładowe ćwiczenia przy muzyce do wykonania w domu.
Poznajemy zasób ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych i gibkościowych. Wybór i
wykonanie własnego zestawu ćwiczeń.
Wdrażamy się do samodoskonalenia sprawności fizycznej. Na podstawie
przykładowych tygodniowych planów treningowych tworzymy zindywidualizowany
zestaw ćwiczeń
*w językach obcych pomocą dla uczniów przy identyfikacji grupy są podane inicjały nauczyciela

klasa 3/3
Przedmiot*

Planowany materiał do realizacji/ treści
nauczania (od 15 do 24 kwietnia)

Sposób komunikowania się
z uczniami / kształcenie na
odległość:

Sposób weryfikacji wiedzy uczniów/
ustalenia ocen

MS Teams, e-dziennik i
inne formy indywidualnie
ustalone przez nauczyciela
język polski

język
angielski

1. Kontynuacja omówienia "Dżumy" Alberta
Camusa
2. Omówienie problematyki "Tanga" Sławomira
Mrożka
3. Wybrane teksty Szymborskiej i Białoszewskiego.
4. Kontynuacja powtórzeń epok
5. Powtórzenie lektur z*
grupa 1 (AW)
1) Arkusz egzaminacyjny - poziom podstawowy i
rozszerzony

Przyjęcie i sprawdzenie wysłanych przez
uczniów drogą mailową zadań: czytanie ze
zrozumieniem, samodzielne opracowanie
zagadnień.

1) Odpowiedź ustna nagrywana i przesyłana
nauczycielowi do odsłuchania - waga 2
2) pisemne odpowiedzi przesłane drogą

2) Powtórzenie gramatyczne
3) Próbne matury ustne

grupa 2 (KK)
próbne matury, środki językowe

język
niemiecki

język
francuski

mailową - waga 1
3) testy przeprowadzone na platformie
exam.net - waga 1
3) aktywność-systematyczność w
opracowywaniu zadawanego materiału waga 1
Prace pisemne

grupa 3 (KM)
Rozumienie tekstów słuchanych i pisanych, ustny
ćwiczeniowy zestaw maturalny, gramatyka
(Conditionals/Wishes), sprawdzian r. 3-4

sprawdzian online, ćwiczenia wysyłane
przez Microsoft Teams, systematyczność i
zaangażowanie w wykonywanie zajęć

grupa 4 (MP)
Wykonywanie zadań w formule maturalnej
(egzamin pisemny i ustny)
grupa 2 (AW)
ABITUR; Reisen und Touristik – Wortschatz; LV;
Schreiben; Kultur – Wortschatz; LV;Schreiben
Temporalsatze: bevor, solange, seitdem; GedichteLV; Satze mit nachdem; In der Kindheit; Als ich
klein war…; Wiederholung.
grupa 3 (PMS)
- ćwiczenia leksykalno gramatyczne z kolejnych
działów w ramach przygotowania do matury
- ćwiczenia do matury ustnej
grupa 1 (MB)
Podróże i turystyka –słownictwo (powtórzenie)
Najczęściej odwiedzane zabytki świata comprehension de l’ecrit

Wykonywanie zadanych ćwiczeń, , czytanie
artykułów, wypracowania, nagranie
filmiku, test online (może)
Sprawdzanie wykonanych zadań. Test do
wypełnienia on-line.

dostarczanie prac na maila

Test lexico -gramatical
Bac oral: Quelle forme de vacances est-ce
que tu preferes?

język
rosyjski

historia
wos

Francuzi i różne formy wypoczynku -interpretacja
wyników ankiety i wykresu (exercice de bac)
grupa 2 (UŚ)
Lekcje powtórzeniowe z Repetytorium języka
francuskiego.
Ćwiczenia ze słuchu
Praca z tekstem pisanym
Powtórzenie słownictwa z bloków leksykalnych
Dom, opis mieszkania, różne rodzaje zamieszkania.
Zdrowie: części ciała, wizyta u lekarza, itp.
Ćwiczenia ze słuchu
Ćwiczenia na rozumienie tekstów pisanych
Słownictwo związane z opisem obowiązków
domowych.
Role kobiety i mężczyzny we współczesnym
społeczeństwie
Przeprowadzenie ankiety na temat obowiązków
domowych
Czasowniki wyrażające zakaz
Zaimki względne
Wynotowywanie szczegółowych informacji ze
słuchanego tekstu.
Argumentowanie opinii
Struktury leksykalno- gramatyczne
Powtórzenie dziejów XVIII i XIX wieku.
Temat: Zasady prowadzenia polityki
międzynarodowej
Rola ONZ we współczesnym świecie
System bezpieczeństwa międzynarodowego oraz rola
NATO
Unia Europejska

Prace sprawdzające znajomość zagadnień z
poszczególnych etapów.
Pisanie tematycznych wypracowań.
Wykonywanie ćwiczeń leksykalnych i
gramatycznych.

Prace przesyłane przez uczniów
Rozmowy na messengerze i whatsappie

Ocena prac pisemnych przysyłanych przez
uczniów
testy i praca z tekstami/materiałami
przesłanymi przez nauczyciela

wos fakultet
matematyka

Przemiany na świecie po 1989 r.
Organizacje polityczne we współczesnym świecie
Cały materiał został zrealizowany. Plan: robienie
zadań powtórzeniowych oraz zestawów maturalnych.

religia

- Kościół Boży.
- Unieważnienie ślubu kościelnego.

etyka

Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia
publicznego. Etyki zawodowe.
Zagadnienie wszechstronnego i zrównoważonego
rozwoju. Moralny wymiar stosunku człowieka do
świata przyrody.

Esej, odpowiedzi na pytania otwarte i
zamknięte

w.f.

Oceniamy możliwości organizmu w marszobiegu na
wybranym dystansie, podstawowe ćwiczenia
rozgrzewające i wyciszające.
Poznajemy zasób ćwiczeń wzmacniających – mm.:
brzucha, klatki piersiowej, grzbietu
Poznajemy zasób ćwiczeń wzmacniających – mm.:
obręczy barkowej, kończyn górnych, kończyn
dolnych.
Kształtowanie wytrzymałości – rozruch w terenie –
proponowane plany treningowe dla początkujących
Ćwiczenia metodą obwodu stacyjnego. Czym jest
obwód stacyjny, czy crossfit to rodzaj obwodu
stacyjnego? Proponowany obwód do wykonania w
domu.
Ćwiczenia rytmizujące, rozwijamy pamięć ruchową,
kształtujemy estetykę i elegancję ruchu.
Przykładowe ćwiczenia przy muzyce do wykonania

Ustalenie oceny na zajęciach w szkole/ test

Nauczyciel wysyła uczniom zadania.
Po określonym czasie np. 60 minut
uczniowie wysyłają nauczycielowi
rozwiązania.
- Referat.
- Aktywność w czasie zajęć.

w domu.
Poznajemy zasób ćwiczeń korekcyjnokompensacyjnych i gibkościowych. Wybór i
wykonanie własnego zestawu ćwiczeń.
Wdrażamy się do samodoskonalenia sprawności
fizycznej. Na podstawie przykładowych
tygodniowych planów treningowych tworzymy
zindywidualizowany zestaw ćwiczeń
*w językach obcych pomocą dla uczniów przy identyfikacji grupy są podane inicjały nauczyciela

klasa 3/4
Przedmiot*

Planowany materiał do realizacji/ treści
nauczania (od 15 do 24 kwietnia)

Sposób komunikowania się
z uczniami / kształcenie na
odległość:

Sposób weryfikacji wiedzy uczniów/
ustalenia ocen

MS Teams, e-dziennik i
inne formy indywidualnie
ustalone przez nauczyciela
język polski
język
angielski

1.” Dżuma” – A. Camus
2.” Tango” – S. Mrożek
Poezja Cz. Miłosza i S. Barańczaka
grupa 1 (KK)
Próbna matura, środki językowe
grupa 2 (AR)
Moduł 8 podręcznika „On Screen” cd -pisanie analiza przykładowego tekstu recenzji, środki
językowe – zadania maturalne /przykładowe testy

Ustna odpowiedź online
Odpowiedź pisemna na pytanie nauczyciela,
test z wiedzy
prace pisemne
Prace pisemne przesyłane na mail, wypowiedzi
ustne -nagrania messenger,
udział w lekcjach Teams

język
niemiecki

język
francuski

maturalne/ konsultacje powtórzeniowe
grupa 2 (AW)
ABITUR- Gesundheit – Wortschatz; LV;
Schreiben. Natur – Wortschatz.

Sprawdzanie wykonanych zadań. Test do
wypełnienia on-line.

grupa 3 (PMS)
- ćwiczenia leksykalno gramatyczne z kolejnych
działów w ramach przygotowania do matury
- ćwiczenia do matury ustnej
grupa 4 (JZ)
Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych
Powtórzenie materiału

dostarczanie prac na maila

grupa 1 (MB)
Podróże i turystyka –słownictwo (powtórzenie)
Najczęściej odwiedzane zabytki świata comprehension de l’ecrit
Francuzi i różne formy wypoczynku -interpretacja
wyników ankiety i wykresu (exercice de bac)

Test lexico -gramatical
Bac oral: Quelle forme de vacances est-ce que
tu preferes?

grupa 2 (UŚ)
Lekcje powtórzeniowe z Repetytorium języka
francuskiego.
Ćwiczenia ze słuchu
Praca z tekstem pisanym
Powtórzenie słownictwa z bloków leksykalnych
Dom, opis mieszkania, różne rodzaje
zamieszkania.
Zdrowie: części ciała, wizyta u lekarza, itp.
Ćwiczenia ze słuchu
Ćwiczenia na rozumienie tekstów pisanych

Prace sprawdzające znajomość zagadnień z
poszczególnych etapów.
Pisanie tematycznych wypracowań.
Wykonywanie ćwiczeń leksykalnych i
gramatycznych.

Karta pacy, wypowiedź ustna, praca
projektowa, test, kartkówka

język
rosyjski

geografia

matematyka

religia

etyka

Słownictwo związane z opisem obowiązków
domowych.
Role kobiety i mężczyzny we współczesnym
społeczeństwie
Przeprowadzenie ankiety na temat obowiązków
domowych
Czasowniki wyrażające zakaz
Zaimki względne
Wynotowywanie szczegółowych informacji ze
słuchanego tekstu.
Argumentowanie opinii
Struktury leksykalno- gramatyczne
Ludność Polski
Rolnictwo Polski
Przemysł Polski
Handel i usługi w Polce.
Polska w Europie i na świecie.
Dział: Geometria przestrzenna
1.Przekroje graniastosłupów i ostrosłupów.
2.Bryły obrotowe – walec, stożek, kula, ich
własności (przekrój osiowy, przekrój kuli
płaszczyzną), pole powierzchni, objętość.
3.Zadania optymalizacyjne z zastosowaniem
wielościanów i brył obrotowych
4. Zadania maturalne ze stereometrii.
Tematy powtórzeniowe:
1.Dowody algebraiczne, planimetria.
2. Arkusze maturalne.
- Kościół Boży.
- Unieważnienie ślubu kościelnego.

Prace przesyłane przez uczniów
Rozmowy na messengerze i whatsappie

Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia

Esej, odpowiedzi na pytania otwarte i

Testy na platformie TEAMS, odpowiedzi w
trakcie zajęć.

Sprawdzanie zadań rozwiązanych przez
uczniów i nadesłanych na platformie;
sprawdzanie online arkuszy maturalnych;
odpowiedzi ustne uczniów; oceny za
aktywność i prace domowe

- Referat.
- Aktywność w czasie zajęć.

w.f.

publicznego. Etyki zawodowe.
Zagadnienie wszechstronnego i zrównoważonego
rozwoju. Moralny wymiar stosunku człowieka do
świata przyrody.
Oceniamy możliwości organizmu w marszobiegu
na wybranym dystansie, podstawowe ćwiczenia
rozgrzewające i wyciszające.
Poznajemy zasób ćwiczeń wzmacniających – mm.:
brzucha, klatki piersiowej, grzbietu
Poznajemy zasób ćwiczeń wzmacniających – mm.:
obręczy barkowej, kończyn górnych, kończyn
dolnych.
Kształtowanie wytrzymałości – rozruch w terenie
– proponowane plany treningowe dla
początkujących
Ćwiczenia metodą obwodu stacyjnego. Czym jest
obwód stacyjny, czy crossfit to rodzaj obwodu
stacyjnego? Proponowany obwód do wykonania
w domu.
Ćwiczenia rytmizujące, rozwijamy pamięć
ruchową, kształtujemy estetykę i elegancję ruchu.
Przykładowe ćwiczenia przy muzyce do
wykonania w domu.
Poznajemy zasób ćwiczeń korekcyjnokompensacyjnych i gibkościowych. Wybór i
wykonanie własnego zestawu ćwiczeń.
Wdrażamy się do samodoskonalenia sprawności
fizycznej. Na podstawie przykładowych
tygodniowych planów treningowych tworzymy
zindywidualizowany zestaw ćwiczeń

zamknięte

Ustalenie oceny na zajęciach w szkole/ test

*w językach obcych pomocą dla uczniów przy identyfikacji grupy są podane inicjały nauczyciela

klasa 3/5
Przedmiot*

Planowany materiał do realizacji/ treści
nauczania (od 15 do 24 kwietnia)

Sposób komunikowania się Sposób weryfikacji wiedzy uczniów/ ustalenia
z uczniami / kształcenie na ocen
odległość:
MS Teams, e-dziennik i
inne formy indywidualnie
ustalone przez nauczyciela

język polski

język
angielski

1. Poezja Baczyńskiego
2. „ Dżuma” – A. Camus
3. „ Tango” – S. Mrożek
4. Poezja Cz. Miłosza i S. Barańczaka
grupa 1 (AW)
1) Arkusz egzaminacyjny - poziom podstawowy i
rozszerzony
2) Powtórzenie gramatyczne
3) Próbne matury ustne

grupa 2 (KK)
Próbne matury, środki językowe
grupa 3 (KM)
Rozumienie tekstów słuchanych i pisanych, ustny
ćwiczeniowy zestaw maturalny, gramatyka

Ustna odpowiedź online
Odpowiedź pisemna na pytanie nauczyciela, test
z wiedzy
1) Odpowiedź ustna nagrywana i przesyłana
nauczycielowi do odsłuchania - waga 2
2) pisemne odpowiedzi przesłane drogą mailową
- waga 1
3) testy przeprowadzone na platformie exam.net
- waga 1
3) aktywność-systematyczność w
opracowywaniu zadawanego materiału - waga 1
Prace pisemne
sprawdzian online, ćwiczenia wysyłane przez
Microsoft Teams, systematyczność i
zaangażowanie w wykonywanie zajęć

język
niemiecki

język
francuski

(Conditionals/Wishes), sprawdzian r. 3-4
grupa 4 (MP)
Wykonywanie zadań w formule maturalnej
(egzamin pisemny i ustny), słownictwo z zakresu
nauka i technika, szkoła).
grupa 2 (AW)
ABITUR; Reisen und Touristik – Wortschatz;
LV; Schreiben; Kultur – Wortschatz;
LV;Schreiben
Temporalsatze: bevor, solange, seitdem;
Gedichte-LV; Satze mit nachdem; In der
Kindheit; Als ich klein war…; Wiederholung.
grupa 3 (PMS)
- ćwiczenia leksykalno gramatyczne z kolejnych
działów w ramach przygotowania do matury
- ćwiczenia do matury ustnej
grupa 1 (MB)
Podróże i turystyka –słownictwo (powtórzenie)
Najczęściej odwiedzane zabytki świata comprehension de l’ecrit
Francuzi i różne formy wypoczynku -interpretacja
wyników ankiety i wykresu (exercice de bac)
grupa 2 (UŚ)
Lekcje powtórzeniowe z Repetytorium języka
francuskiego.
Ćwiczenia ze słuchu
Praca z tekstem pisanym
Powtórzenie słownictwa z bloków leksykalnych
Dom, opis mieszkania, różne rodzaje
zamieszkania.
Zdrowie: części ciała, wizyta u lekarza, itp.

Wykonywanie zadanych ćwiczeń, , czytanie
artykułów, wypracowania, nagranie
filmiku, test online (może)
Sprawdzanie wykonanych zadań. Test do
wypełnienia on-line.

dostarczanie prac na maila

Test lexico -gramatical
Bac oral: Quelle forme de vacances est-ce que tu
preferes?

Prace sprawdzające znajomość zagadnień z
poszczególnych etapów.
Pisanie tematycznych wypracowań.
Wykonywanie ćwiczeń leksykalnych i
gramatycznych.

język
rosyjski

chemia
biologia

matematyka

Ćwiczenia ze słuchu
Ćwiczenia na rozumienie tekstów pisanych
Słownictwo związane z opisem obowiązków
domowych.
Role kobiety i mężczyzny we współczesnym
społeczeństwie
Przeprowadzenie ankiety na temat obowiązków
domowych
Czasowniki wyrażające zakaz
Zaimki względne
Wynotowywanie szczegółowych informacji ze
słuchanego tekstu.
Argumentowanie opinii
Struktury leksykalno- gramatyczne
Rozwiązywanie zadań maturalnych – do końca
roku szkolnego
Powtórzenie przed egzaminem maturalnym –
rozwiązywanie i omawianie zadań maturalnych

Tematy powtórzeniowe:
1.Funkcja liniowa, kwadratowa, wielomiany
2. Funkcje wymierne.
3. Ciągi liczbowe.

Prace przesyłane przez uczniów
Rozmowy na messengerze i whatsappie

Nadesłane materiały na e-mail, odpowiedź ustna
za pomocą Zoom
Uczniowie mają do rozwiązania kilkanaście
arkuszy maturalnych (te same, które
rozwiązywalibyśmy w szkole). Wysyłam im też
klucz poprawnych odpowiedzi.
W razie problemów komunikuję się z
indywidualnie z uczniami za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
Przesyłam tez uczniom dodatkowe omówienia
wybranych zagadnień.
W obecnej sytuacji nie widzę potrzeby stawiania
uczniom kolejnych stopni.
Sprawdzanie zadań rozwiązanych przez uczniów
i nadesłanych na platformie; sprawdzanie
arkuszy maturalnych; odpowiedzi ustne
uczniów; oceny za aktywność i prace domowe

religia

4. Arkusze maturalne.
„Życie sakramentalne chrześcijanina.”
„Przedmałżeński rachunek sumienia.”

etyka

w.f.

Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia
publicznego. Etyki zawodowe.
Zagadnienie wszechstronnego i zrównoważonego
rozwoju. Moralny wymiar stosunku człowieka do
świata przyrody.
Oceniamy możliwości organizmu w marszobiegu
na wybranym dystansie, podstawowe ćwiczenia
rozgrzewające i wyciszające.
Poznajemy zasób ćwiczeń wzmacniających –
mm.: brzucha, klatki piersiowej, grzbietu
Poznajemy zasób ćwiczeń wzmacniających –
mm.: obręczy barkowej, kończyn górnych,
kończyn dolnych.
Kształtowanie wytrzymałości – rozruch w terenie
– proponowane plany treningowe dla
początkujących
Ćwiczenia metodą obwodu stacyjnego. Czym jest
obwód stacyjny, czy crossfit to rodzaj obwodu
stacyjnego? Proponowany obwód do wykonania
w domu.
Ćwiczenia rytmizujące, rozwijamy pamięć
ruchową, kształtujemy estetykę i elegancję ruchu.
Przykładowe ćwiczenia przy muzyce do
wykonania w domu.
Poznajemy zasób ćwiczeń korekcyjnokompensacyjnych i gibkościowych. Wybór i
wykonanie własnego zestawu ćwiczeń.
Wdrażamy się do samodoskonalenia sprawności

Ocena pracy uczniów i odpowiedzi na pytania
podczas zajęć online.
Esej, odpowiedzi na pytania otwarte i zamknięte

Ustalenie oceny na zajęciach w szkole/ test

fizycznej. Na podstawie przykładowych
tygodniowych planów treningowych tworzymy
zindywidualizowany zestaw ćwiczeń
*w językach obcych pomocą dla uczniów przy identyfikacji grupy są podane inicjały nauczyciela

klasa 3/6
Przedmiot*

Planowany materiał do realizacji/ treści
nauczania
(od 15 do 24 kwietnia)

Sposób komunikowania się
z uczniami / kształcenie na
odległość:

Sposób weryfikacji wiedzy uczniów/
ustalenia ocen

MS Teams, e-dziennik i
inne formy indywidualnie
ustalone przez nauczyciela
język polski

Współczesna poezja polska: Z. Herbert, Cz.
Miłosz, W. Szymborska

język
angielski

grupa 1 (AW)
1) Arkusz egzaminacyjny - poziom podstawowy i
rozszerzony
2) Powtórzenie gramatyczne
3) Próbne matury ustne

grupa 2 (DP)
Use of
English, próbne matury ustne, wypowiedzi

Wypracowania domowe i ćwiczenia przesyłane
drogą mailową.
Oceny wg szkolnego systemu dotyczącego
prac domowych.
1) Odpowiedź ustna nagrywana i przesyłana
nauczycielowi do odsłuchania - waga 2
2) pisemne odpowiedzi przesłane drogą
mailową - waga 1
3) testy przeprowadzone na platformie
exam.net - waga 1
3) aktywność-systematyczność w
opracowywaniu zadawanego materiału - waga
1
Konwersacje online, prace pisemne

pisemne
język
niemiecki

język
francuski

grupa 2 (AW)
ABITUR; Reisen und Touristik – Wortschatz; LV;
Schreiben; Kultur – Wortschatz; LV;Schreiben
Temporalsatze: bevor, solange, seitdem; GedichteLV; Satze mit nachdem; In der Kindheit; Als ich
klein war…; Wiederholung.
grupa 3 (PMS)
- ćwiczenia leksykalno gramatyczne z kolejnych
działów w ramach przygotowania do matury
- ćwiczenia do matury ustnej
grupa 4 (JZ)
Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych
Powtórzenie materiału

Sprawdzanie wykonanych zadań. Test do
wypełnienia on-line.

grupa 1 (MB)
Podróże i turystyka –słownictwo (powtórzenie)
Najczęściej odwiedzane zabytki świata comprehension de l’ecrit
Francuzi i różne formy wypoczynku -interpretacja
wyników ankiety i wykresu (exercice de bac)
grupa 2 (UŚ)
Lekcje powtórzeniowe z Repetytorium języka
francuskiego.
Ćwiczenia ze słuchu
Praca z tekstem pisanym
Powtórzenie słownictwa z bloków leksykalnych
Dom, opis mieszkania, różne rodzaje
zamieszkania.
Zdrowie: części ciała, wizyta u lekarza, itp.
Ćwiczenia ze słuchu

Test lexico -gramatical
Bac oral: Quelle forme de vacances est-ce que
tu preferes?

dostarczanie prac na maila

Karta pacy, wypowiedź ustna, praca
projektowa, test, kartkówka

Prace sprawdzające znajomość zagadnień z
poszczególnych etapów.
Pisanie tematycznych wypracowań.
Wykonywanie ćwiczeń leksykalnych i
gramatycznych.

Ćwiczenia na rozumienie tekstów pisanych
język
rosyjski

Słownictwo związane z opisem obowiązków
domowych.
Role kobiety i mężczyzny we współczesnym
społeczeństwie
Przeprowadzenie ankiety na temat obowiązków
domowych
Czasowniki wyrażające zakaz
Zaimki względne
Wynotowywanie szczegółowych informacji ze
słuchanego tekstu.
Argumentowanie opinii
Struktury leksykalno- gramatyczne
Powtórzenie do matury, Sprawdziany
powtórzeniowe, matury próbne

Prace przesyłane przez uczniów
Rozmowy na messengerze i whatsappie

biologia

Powtórzenie przed egzaminem maturalnym –
rozwiązywanie i omawianie zadań maturalnych

Uczniowie mają do rozwiązania kilkanaście
arkuszy maturalnych (te same, które
rozwiązywalibyśmy w szkole). Wysyłam im
też klucz poprawnych odpowiedzi.
W razie problemów komunikuję się z
indywidualnie z uczniami za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
Przesyłam tez uczniom dodatkowe omówienia
wybranych zagadnień.
W obecnej sytuacji nie widzę potrzeby
stawiania uczniom kolejnych stopni.

matematyka

Powtórzenie –zestawy zadań
maturalnych
Proponowane lekcje on-line w godzinach wg.

Lekcja on-line, próbnne matury

chemia

Ocena za sprawdziany powtórzeniowe

religia

planu (środa i piątek):
- Wspólne rozwiązywanie zadań z matur, które
sprawiają problemy
czat połączony z lekcja on-line
„Życie sakramentalne chrześcijanina.”
„Przedmałżeński rachunek sumienia.”

etyka

w.f.

Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia
publicznego. Etyki zawodowe.
Zagadnienie wszechstronnego i zrównoważonego
rozwoju. Moralny wymiar stosunku człowieka do
świata przyrody.
Ćwiczenia metodą obwodu stacyjnego. Czym jest
obwód stacyjny, czy crossfit to rodzaj obwodu
stacyjnego?
Poznajemy zasób ćwiczeń wzmacniających –
mm.: brzucha, klatki piersiowej, grzbietu
Usprawnianie w domu, blok ćwiczeń
usprawniających
Redukcja stresu, ćwiczenia relaksacyjne.
Sposób na utrzymanie kondycji – ćwiczenia
aerobowe w domu
Ćwiczenia rytmizujące, rozwijamy pamięć
ruchową, kształtujemy estetykę i elegancję ruchu.
Przykładowe ćwiczenia przy muzyce do
wykonania w domu.
Poznajemy zasób ćwiczeń korekcyjnokompensacyjnych i gibkościowych. Wybór i
wykonanie własnego zestawu ćwiczeń.
Wdrażamy się do samodoskonalenia sprawności
fizycznej. Na podstawie przykładowych

Ocena pracy uczniów i odpowiedzi na pytania
podczas zajęć online.
Esej, odpowiedzi na pytania otwarte i
zamknięte

Ustalenie oceny na zajęciach w szkole/ test

tygodniowych planów treningowych tworzymy
zindywidualizowany zestaw ćwiczeń
*w językach obcych pomocą dla uczniów przy identyfikacji grupy są podane inicjały nauczyciela

klasa 3/7
Przedmiot*

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania
(od 15 do 24 kwietnia)

Sposób komunikowania
Sposób weryfikacji wiedzy uczniów/
się z uczniami / kształcenie ustalenia ocen
na odległość:
MS Teams, e-dziennik i
inne formy indywidualnie
ustalone przez nauczyciela

język polski

język
angielski

- Omówienie dramatu Sł. Mrożka „Tango”.
- Odbiór i sprawdzenie materiałów związanych
z lekturą.
- Zalecenia dot. powtórzenia materiału literackiego
i językowego w związku z przygotowaniem do
matury.
grupa 1 (KM)
Rozumienie tekstów słuchanych i pisanych,
gramatyka (Paraphrasing, Conditionals/Wishes)kontynuacja, ustny ćwiczeniowy zestaw maturalny,
zadania maturalne z uzupełnianiem luk, sprawdzian r.
3-4
grupa 2 (KS)
Matura ustna - ćwiczenie wypowiedzi; matura
pisemna – zadania otwarte i zamknięte - ćwieczenia,

Konspekty, tematy zadane do samodzielnego
opracowania w formie notatki, rozprawki lub
karty pracy.

sprawdzian online, ćwiczenia wysyłane
przez Microsoft Teams, systematyczność i
zaangażowanie w wykonywanie zajęć

Przesłanie zadań przez platformy
goformative.org; readworks.org, quizlet.com
Rozmowy i lekcje online przez aplikację

czytanie i słuchanie ze zrozumieniem – zadania
zamknięte; pisanie – rozprawka; artykuł

język
niemiecki

język
francuski

grupa 2 (AW)
ABITUR; Reisen und Touristik – Wortschatz; LV;
Schreiben; Kultur – Wortschatz; LV;Schreiben
Temporalsatze: bevor, solange, seitdem; GedichteLV; Satze mit nachdem; In der Kindheit; Als ich
klein war…; Wiederholung.
grupa 3 (PMS)
- ćwiczenia leksykalno gramatyczne z kolejnych
działów w ramach przygotowania do matury
- ćwiczenia do matury ustnej
grupa 4 (JZ)
Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych
Powtórzenie materiału

grupa 1 (MB)
Podróże i turystyka –słownictwo (powtórzenie)
Najczęściej odwiedzane zabytki świata comprehension de l’ecrit
Francuzi i różne formy wypoczynku -interpretacja
wyników ankiety i wykresu (exercice de bac)
grupa 2 (UŚ)
Lekcje powtórzeniowe z Repetytorium języka
francuskiego.
Ćwiczenia ze słuchu

zoom.us
Blog englishinreytan.blogspot.com
Odwrócone lekcje: filmy gramatyczne online,
ćwiczenia i weryfikacja poprzez konsultacje
na zajęciach online.
Konwersacje online

dostarczanie prac na maila

Karta pacy, wypowiedź ustna, praca
projektowa, test, kartkówka

Test lexico -gramatical
Bac oral: Quelle forme de vacances est-ce
que tu preferes?

Prace sprawdzające znajomość zagadnień z
poszczególnych etapów.
Pisanie tematycznych wypracowań.
Wykonywanie ćwiczeń leksykalnych i

fizyka

Praca z tekstem pisanym
Powtórzenie słownictwa z bloków leksykalnych
Dom, opis mieszkania, różne rodzaje zamieszkania.
Zdrowie: części ciała, wizyta u lekarza, itp.
Ćwiczenia ze słuchu
Ćwiczenia na rozumienie tekstów pisanych
Słownictwo związane z opisem obowiązków
domowych.
Role kobiety i mężczyzny we współczesnym
społeczeństwie
Przeprowadzenie ankiety na temat obowiązków
domowych
Czasowniki wyrażające zakaz
Zaimki względne
Wynotowywanie szczegółowych informacji ze
słuchanego tekstu.
Argumentowanie opinii
Struktury leksykalno- gramatyczne
Powtórzenie – rozwiązywanie arkuszy maturalnych

matematyka

Rozwiązywanie arkuszy maturalnych

etyka

Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia
publicznego. Etyki zawodowe.
Zagadnienie wszechstronnego i zrównoważonego
rozwoju. Moralny wymiar stosunku człowieka do
świata przyrody.
Ćwiczenia metodą obwodu stacyjnego. Czym jest
obwód stacyjny, czy crossfit to rodzaj obwodu
stacyjnego?
Poznajemy zasób ćwiczeń wzmacniających – mm.:
brzucha, klatki piersiowej, grzbietu

język
rosyjski

w.f.

gramatycznych.

Prace przesyłane przez uczniów
Rozmowy na messengerze i whatsappie

Ocena przesłanych prac
Aktywność uczniów w czasie lekcji
Sprawdzian o charakterze maturalnym
Esej, odpowiedzi na pytania otwarte i
zamknięte

Ustalenie oceny na zajęciach w szkole/ test

Usprawnianie w domu, blok ćwiczeń
usprawniających
Redukcja stresu, ćwiczenia relaksacyjne.
Sposób na utrzymanie kondycji – ćwiczenia
aerobowe w domu
Ćwiczenia rytmizujące, rozwijamy pamięć ruchową,
kształtujemy estetykę i elegancję ruchu. Przykładowe
ćwiczenia przy muzyce do wykonania w domu.
Poznajemy zasób ćwiczeń korekcyjnokompensacyjnych i gibkościowych. Wybór i
wykonanie własnego zestawu ćwiczeń .
Wdrażamy się do samodoskonalenia sprawności
fizycznej. Na podstawie przykładowych
tygodniowych planów treningowych tworzymy
zindywidualizowany zestaw ćwiczeń
*w językach obcych pomocą dla uczniów przy identyfikacji grupy są podane inicjały nauczyciela

