
klasa 2/1 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania  

(od 15 do 30 kwietnia) 

Sposób 

komunikowania się z 

uczniami / kształcenie 

na odległość:  

 

MS Teams, e-dziennik 

i inne formy 

indywidualnie ustalone 

przez nauczyciela 

Sposób weryfikacji 

wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  

język polski Nowelistyka pozytywistyczna: "Mendel Gdański, "Miłososierdzie gminy”, 

"Gloria victis" - problematyka, interwencyjność, zadania literatury, budowa 

gatunku. 

 rozmowa online, 

polecenia do tekstów, 

notatki, przygotowanie 

argumentacji. 

język angielski grupa 1 (DKB) 

Unit 3 On Screen C1 
kontynuacja 

 

 Rozmowy online, 

wypracowania, test na 

edmodo, MS Teams 

grupa 2 (JU)  

  
Materiał zgodnie z programem nauczania dla OnScreen C1 i materiały 

dodatkowe:  

Module 3 a-f  

Progress Check  
  

  
Uczniowie 

zaakceptowali 

ustalenia i 

dodatkowe sposoby 

oceniania:  

a) quizy ze 

słownictwa online, 

waga 1  

b) krótka prezentacja 

video na zadany 

temat: waga 3  
 



język 

niemiecki 

 

grupa 1 (PMS) 

Leksyka: 

- Zdrowie - słownictwo 

- części ciała 

- zdrowy styl życia 

Gramatyka: 

-Czasowniki zwrotne 

-tryb rozkazujący 

 Platforma goformative, 

dostarczanie prac na 

maila 

grupa 2 (AW) 

Adjektivendungen – Übungen. Farben. Kleidung. Wie sieht er aus? 

Wiederholung. 

 Sprawdzanie 

wykonanych zadań. 

Test do wypełnienia 

on-line. 

historia i 

społeczeństwo 

Treści nauczania: Moduł rządzący i rządzeni; U źródeł demokracji i 

republiki - Obywatel w polis ateńskiej, Republika rzymska i jej obywatele, 

Tradycja antycznej demokracji i republiki w późniejszych epokach; 

Królowie i poddani - Władcy średniowieczne Europy, Feudalizm, Miasta 

średniowiecznej Europy, Kształtowanie się parlamentaryzmu europejskiego 

 Ocena prac pisemnych 

przysyłanych przez 

uczniów 

 

matematyka Kończymy dział 8 (trygonometria)+powtórzenie+sprawdzian; zaczynamy 

dział „Funkcja wykładnicza” – pewnie 2 pierwsze tematy 
 Prace domowe, 

aktywność na 

zajęciach, kartkówka, 

SPRAWDZIAN 

fizyka Elektrostatyka  Kartkówki i 

sprawdziany 

Aktywność uczniów w 

czasie lekcji 

religia 1. Przesłanie Zmartwychwstałego – omówienie zakończenia Ewangelii wg 

św. Mateusza. 

2. Jak ewangelizować świat? - sposoby; jak świętować? 

 

 Prace będące refleksją 

ucznia – komentarz i 

polemika;  

zadania – ocena 

według szkolnego 

systemu oceniania. 



etyka Dobro moralne i wartości moralne. Hierarchia wartości.   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 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 

 Ustalenie oceny na 

zajęciach w szkole/ test 

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

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania  

(od 15 do 30 kwietnia) 

Sposób 

komunikowania 

się z uczniami / 

kształcenie na 

odległość:  

 

MS Teams, e-

dziennik i inne 

formy 

indywidualnie 

ustalone przez 

nauczyciela 

Sposób weryfikacji 

wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  

język polski - Biografia F. Dostojewskiego. 

- Realizacja tematów związanych z omówieniem powieści „Zbrodnia i kara”. 

 Testy sprawdzające, 

tematy zadane do 

samodzielnego 

opracowania w 

formie notatki lub  

kart pracy. 

język 

angielski 

grupa 1 (MK) 

Unit 8 – kontynuacja realizacji podstawy programowej (education)+ 

Use of English practice – transformations & wordbuilding 

 

 Odpytywanie ustne 

podczas lekcji online 

quiz ze słowek na 

Microfost Teams 

aktywność 

grupa 2 (SK) 

Module 7 test, New York Harbor School – reading and vocabulary, Modals (ability, 

requests, permission, suggestions, offers; making deductions and assumptions ), 

writing – a formal letter 

 Test online, 

aktywność uczniów 

w czasie lekcji 

online,  prace 

domowe, 

wypracowanie na 

ocenę. 



grupa 3 (KM) 

Powtórzeniowe ćwiczenia gramatyczno-leksykalne (rozdział 4) zakończone 

sprawdzianem, rozumienie tekstów słuchanych i pisanych (rozdział 5), ustne 

opisywanie obrazków i wyrażanie opinii, słownictwo (the media and art), gramatyka 

(Passive Voice)-kontynuacja 

 sprawdzian  online, 

ćwiczenia wysyłane 

przez Microsoft 

Teams,  

systematyczność i 

zaangażowanie w 

wykonywanie zajęć 

grupa 4 (KK) 

Kontynuacja Unit 8: powtórzenie gerundy infinitivy, czasowniki frazowe z give,  

mowa zależna następstwo czasów  

 Prace pisemne  

język 

niemiecki 

 

grupa 1 (JZ) 

Menschen wie du und ich - nazywanie cech charakterystycznych ludzi, określenia 

wagi i miary, części garderoby, zawodów, nazwy kolorów, stopniowanie 

przymiotników, zdania porównawcze, odmiana przymiotników przez przypadki 

 Karta pacy, 

wypowiedź ustna, 

praca projektowa, 

test, kartkówka 

grupa 2 (AW) 

Wann ist was passiert – Arbeit am Text. Albert Einstein.  

Mein Lebenslauf. Perfekt – Übungen. Wiederholung. 

 Sprawdzanie 

wykonanych zadań. 

Test do wypełnienia 

on-line. 

grupa 3 (PMS) 

Leksyka: 

- Zdrowie - słownictwo 

- części ciała 

- zdrowy styl życia 

Gramatyka: 

-Czasowniki zwrotne 

-tryb rozkazujący 

 Platforma 

goformative, 

dostarczanie prac na 

maila 

język 

francuski 

grupa 1 (MB) 

En Action II, unite 6 

 odpowiedź, 

wypracowanie. 

grupa 2 (UŚ) 

Podręcznik EN action1 + zeszyt ćwiczeń 

Unite 6 

Redagowanie zaproszenia na wyjście 

 Prace sprawdzające 

znajomość 

zagadnień z 

poszczególnych 



Akceptacja zaproszenia 

Odmowa i podanie przyczyny 

Lista wyrażeń i zwrotów potrzebnych do tego rozdziału  

Zabytki światowej klasy opis 

Paryż i jego zabytki opis wybranego monumentu 

Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego - ćwiczenia gramatyczne 

 

etapów. 

Pisanie 

tematycznych 

wypracowań. 

Wykonywanie 

ćwiczeń 

leksykalnych i 

gramatycznych. 

Redagowanie 

zaproszeń na zadany 

temat 

na ocenę. 

 

język rosyjski Popularne dyscypliny sportu 
Słownictwo służące do opisu szkolnej imprezy sportowej oraz meczu piłki nożnej 
Opis planu dnia sportowca 

Zalety i wady uprawiania sportu 

Zdania przyczynowe z przyimkiem 

Zdania z orzeczeniem imiennym z zaimkami 

Przyimki ‘ za’ i ‘w ciągu’ 

 Ocena zadawanych 

prac pisemnych 

odsyłanych przez 

uczniów na maila 

historia i 

społeczeństwo 

* Walka polityczna o władzę w Polsce 1945-47. 

* Sejm Ustawodawczy i ”mała” konstytucja. 

*Zakończenie procesu przejmowania władzy przez komunistów – konstytucja 

stalinowska 22 VII 1952 r. 

*  Analiza artykułów konstytucji z 22 lipca 1952 r. 

* Formy opozycji wobec nowej władzy i walka z nimi. 

*Kościół Katolicki wobec nowej rzeczywistości. 

 Ustalane na 

podstawie prac 

nadsyłanych pocztą 

elektroniczną lub 

przez e-dziennik – 

wg kryteriów  

ustalonych na 

początku roku szk. – 

zgodność 

odpowiedzi z 

pytaniem, 

samodzielne 



wykonanie pracy, 

rzeczowość. 

matematyka Ciąg – definicja i sposoby opisywania ciąg; monotoniczność ciągów; ciąg 

arytmetyczny; ciąg geometryczny. 

 Nauczyciel wysyła 

uczniom zadania.  

Po określonym 

czasie np. 60 minut 

uczniowie wysyłają 

nauczycielowi 

rozwiązania. 

fizyka 1. Potencjał elektrostatyczny, napięcie 

2. Związek potencjału i natężenia pola 

3. Elektryzowanie przewodników, stan równowagi przewodnika 

4. Elektryzowanie dielektryków 

5. Jednorodne pole elektrostatyczne, źródło, opis 

6. Ruch cząstki w jednorodnym polu elektrostatycznym /grawitacyjnym 
 

 scany prac 

mailowo 

oceniane po 

zapowiedzi 
 

chemia 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) 

 

 Karty pracy, pytania 

w formie kartkówki, 

klasówki - 

odpowiedzi w 

formie załączników 

skanów bądź zdjęć 

mailowo. 

Przygotowanie 

prezentacji na 

zadany temat. 

religia - Niedziela Miłosierdzia Bożego. 

- Siostra Faustyna Kowalska. 

-Dzieje Apostolskie. 

- Praca z tekstem Pisma Świętego. 

-Dekalog 

- Uczynki miłosierdzia Bożego. 

 - Referat. 

- Zadane prace 

pisemne. 

- Aktywność w 

czasie zajęć. 

-Kartkówka. 



 

etyka Dobro moralne i wartości moralne. Hierarchia wartości.   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 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 

 Ustalenie oceny na 

zajęciach w szkole/ 

test 

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

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania (od 15 

do 30 kwietnia) 

Sposób komunikowania 

się z uczniami / 

kształcenie na odległość:  

 

MS Teams, e-dziennik i 

inne formy indywidualnie 

ustalone przez 

nauczyciela 

Sposób weryfikacji wiedzy 

uczniów/ ustalenia ocen  

język polski 1. Kontynuacja omawiania "Potopu" Henryka Sienkiewicza 

2. Omówienie wybranych zagadnień dotyczących "Zbrodni i 

kary" Fiodora Dostojewskiego. 

3. Podsumowanie wiadomości na temat epoki pozytywizmu 

 Przyjęcie i sprawdzenie wysłanych 

przez uczniów drogą mailową zadań: 

czytanie ze zrozumieniem, 

rozprawka 

język 

angielski 

grupa 1 (KM) 

rozumienie tekstów słuchanych i pisanych (rozdział 6), dłuższa 

wypowiedź pisemna (Article), słownictwo (phrasal verbs, 

idioms), słowotwórstwo, gramatyka (Conditionals/Wishes) – 

kontynuacja, ćwiczenia gramatyczno-leksykalne (rozdział 6), 

ustny ćwiczeniowy zestaw maturalny 

 sprawdzian  online, ćwiczenia 

wysyłane przez Microsoft Teams,  

systematyczność i zaangażowanie w 

wykonywanie zajęć 

grupa 2 (MP) 

Konstrukcje z I wish/if only - ćwiczenia językowe;  słuchanie 

ze zrozumieniem - test wielokrotnego wyboru; jedzenie 

genetycznie modyfikowane - dyskusja; parafrazy -zadania 

językowe; test ze słownictwa (zdrowie, jedzenie) 

 Wykonywanie zadanych ćwiczeń, 

wypracowanie, nagranie filmiku, 

czytanie 

artykułów 

język 

niemiecki 

 

grupa 1 (JZ) 

Menschen wie du und ich - nazywanie cech 

charakterystycznych ludzi, określenia wagi i miary, części 

garderoby, zawodów, nazwy kolorów, stopniowanie 

przymiotników, zdania porównawcze, odmiana przymiotników 

przez przypadki 

 Karta pacy, wypowiedź ustna, praca 

projektowa, test, kartkówka 

grupa 2 (AW) 

Wann ist was passiert – Arbeit am Text. Albert Einstein.  

 Sprawdzanie wykonanych zadań. 

Test do wypełnienia on-line. 



Mein Lebenslauf. Perfekt – Übungen. Wiederholung. 

 

grupa 3 (PMS) 

Leksyka: 

- Zdrowie - słownictwo 

- części ciała 

- zdrowy styl życia 
Gramatyka: 

-Czasowniki zwrotne 

-tryb rozkazujący 

 Platforma goformative, 

dostarczanie prac na maila 

język 

francuski 

grupa 1 (MB) 

List motywacyjny 

Wyrażanie uczuć 

Świat pracy - słownictwo 

Subjonctif present 

CV i życiorys (czasy przeszłe - powtórzenie) 

 Praca pisemna: Ecris une lettre de 

motivation. 

Odpowiedź: 

Quel est ton metier de reves? 

Test:  

subjonctif present 

grupa 2 (UŚ) 

Podręcznik EN action1 + zeszyt ćwiczeń 

Unite 6 

Redagowanie zaproszenia na wyjście 

Akceptacja zaproszenia 

Odmowa i podanie przyczyny 

Lista wyrażeń i zwrotów potrzebnych do tego rozdziału  

Zabytki światowej klasy opis 

Paryż i jego zabytki opis wybranego monumentu 

Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego - ćwiczenia 

gramatyczne 

 

 Prace sprawdzające znajomość 

zagadnień z poszczególnych etapów. 

Pisanie tematycznych wypracowań. 

Wykonywanie ćwiczeń leksykalnych 

i gramatycznych. 

Redagowanie zaproszeń na zadany 

temat 

na ocenę. 

język 

rosyjski 

Popularne dyscypliny sportu 
Słownictwo służące do opisu szkolnej imprezy sportowej oraz 

meczu piłki nożnej 

Opis planu dnia sportowca 

 Ocena zadawanych prac pisemnych 

odsyłanych przez uczniów na maila 



Zalety i wady uprawiania sportu 
Zdania przyczynowe z przyimkiem 
Zdania z orzeczeniem imiennym z zaimkami 
Przyimki ‘ za’ i ‘w ciągu’ 

historia  Polska Piastów – powtórzenie wiadomości 

Polska Piastów – praca z tekstami źródłowymi 

Panowanie Andegawenów w Polsce 

Polska Piastów – sprawdzian 

Unie polsko-litewskie w XIV i XV w. 

Skutki unii polsko-litewskich 

Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim 1409-1411 

Wojna propagandowa pomiędzy Polską a Zakonem 

Wojna trzynastoletnia 1454-1466 

Wzrost znaczenia szlachty. Przywileje szlacheckie 

Polityka dynastyczna Jagiellonów w XV w. 

Kultura polska w średniowieczu 

 

 testy i praca z tekstami/materiałami 

przesłanymi przez nauczyciela 

wos 1.Zasady wyborcze we współczesnych państwach. 

2.Państwo – wprowadzenie. 

3.Funkcje współczesnego państwa. 

 

 Analiza materiałów i odpowiedzi na 

przygotowane pytania. 

Wypracowanie. 

Lekcje on-line 

matematyka Ułamki algebraiczne i równania wymierne  - 7 h 

 

Proponowane lekcje on-line w godzinach wg. planu: 

(piątek): 

1. Przekształcanie wyrażne algebraicznych (notatka) -  wspólne 

rozwiązywanie zadań 

2.  Równania wymierne – sposoby rozwiązania 

3. Funkcja homograficzna – wykres, postać ogólna kanoniczna 

czat połączony z lekcją on-line, test 

 

 Lekcja on-line 

Prace domowe  

Praca klasowa 



przyroda Ostatnie tematy z chemii - część II i pierwsze tematy z biologii 

- część II.  

 

 Przesyłanie prac/skany prac, oceny 

za pracę domową, projekt 

wykonywany w domy 

Uzupełnione karty pracy ucznia 

religia 1. Przesłanie Zmartwychwstałego – omówienie zakończenia 

Ewangelii wg św. Mateusza. 

2. Jak ewangelizować świat? - sposoby; jak świętować? 

 

 Prace będące refleksją ucznia – 

komentarz i polemika;  

zadania – ocena według szkolnego 

systemu oceniania. 

etyka Dobro moralne i wartości moralne. Hierarchia wartości.   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 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 

 Ustalenie oceny na zajęciach w 

szkole/ test 

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

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania (od 

15 do 30 kwietnia) 

Sposób komunikowania 

się z uczniami / 

kształcenie na odległość:  

 

MS Teams, e-dziennik i 

inne formy indywidualnie 

ustalone przez 

nauczyciela 

Sposób weryfikacji wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  

język polski 1. Kontynuacja omawiania "Potopu" Henryka 

Sienkiewicza 

2. Omówienie wybranych zagadnień dotyczących 

"Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. 

3. Podsumowanie wiadomości na temat epoki 

pozytywizmu 

 Przyjęcie i sprawdzenie wysłanych 

przez uczniów drogą mailową zadań: 

czytanie ze zrozumieniem, rozprawka 

język angielski grupa 1 (SK) 

Module 7 test, New York Harbor School – reading and 

vocabulary, Education – vocabulary and speaking, Modals 

(ability, requests, permission, suggestions, offers; making 

deductions and assumptions ), writing – a formal letter 

 Test online, aktywność uczniów w 

czasie lekcji online,  prace domowe, 

wypracowanie na ocenę. 

grupa 2 (JU) 

Materiał zgodnie z programem nauczania OnScreen C1 i 

materiały dodatkowe:  

Module 3 a-f  

Progress Check  

 Uczniowie zaakceptowali ustalenia i 

dodatkowe sposoby oceniania:  

a) quizy ze słownictwa online, waga 1  

b) krótka prezentacja video na zadany 

temat: waga 3  

c) odpowiedź ustna na zadany temat: 

waga 2  

język niemiecki 

 

grupa 1 (JZ) 

Menschen wie du und ich - nazywanie cech 

 Karta pacy, wypowiedź ustna, praca 

projektowa, test, kartkówka 



charakterystycznych ludzi, określenia wagi i miary, części 

garderoby, zawodów, nazwy kolorów, stopniowanie 

przymiotników, zdania porównawcze, odmiana 

przymiotników przez przypadki 

grupa 2 (AW) 

Wann ist was passiert – Arbeit am Text. Albert Einstein.  

Mein Lebenslauf. Perfekt – Übungen. Wiederholung. 

 Sprawdzanie wykonanych zadań. Test 

do wypełnienia on-line. 

grupa 3 (PMS) 

Leksyka: 

- Zdrowie - słownictwo 

- części ciała 

- zdrowy styl życia 

Gramatyka: 

-Czasowniki zwrotne 

-tryb rozkazujący 

 Platforma goformative, 

dostarczanie prac na maila 

język francuski grupa 1 (MB) 

List motywacyjny 

Wyrażanie uczuć 

Świat pracy - słownictwo 

Subjonctif present 

CV i życiorys (czasy przeszłe - powtórzenie) 

 Praca pisemna: Ecris une lettre de 

motivation. 

Odpowiedź: 

Quel est ton metier de reves? 

Test:  

subjonctif present 

grupa 2 (UŚ) 

Podręcznik EN action1 + zeszyt ćwiczeń 

Unite 6 

Redagowanie zaproszenia na wyjście 

Akceptacja zaproszenia 

Odmowa i podanie przyczyny 

Lista wyrażeń i zwrotów potrzebnych do tego rozdziału  

Zabytki światowej klasy opis 

Paryż i jego zabytki opis wybranego monumentu 

Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego - ćwiczenia 

gramatyczne 

 Prace sprawdzające znajomość 

zagadnień z poszczególnych etapów. 

Pisanie tematycznych wypracowań. 

Wykonywanie ćwiczeń leksykalnych i 

gramatycznych. 

Redagowanie zaproszeń na zadany 

temat 

na ocenę. 

 



język rosyjski Popularne dyscypliny sportu 
Słownictwo służące do opisu szkolnej imprezy sportowej 

oraz meczu piłki nożnej 
Opis planu dnia sportowca 

Zalety i wady uprawiania sportu 
Zdania przyczynowe z przyimkiem 

Zdania z orzeczeniem imiennym z zaimkami 
Przyimki ‘ za’ i ‘w ciągu’ 

 Ocena zadawanych prac pisemnych 

odsyłanych przez uczniów na maila 

historia i 

społeczeństwo 

1.Podstawowe pojęcia politologiczne 

2.Partie polityczne -geneza, definicja, rodzaje 

3.Ideologie, doktryny, programy polityczne 

4.Cechy charakterystyczne ideologii prawicowych i 

lewicowych 

5.Powtórzenie  - ćwiczenia 

6.Lektura wybranych tekstów 

7.Upadek komunizmu w Polsce 

8.Polska scena polityczna po roku 1989 

 ocena przesyłanych prac domowych 

geografia 1. Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanów. 

2. Geologia – powtórzenie. 

3. Geologia – zadania maturalne. 

4. Mapa Afryki i Ameryki – zaliczenie. 

5. Wietrzenie skał. 

6. Ruchy masowe. Procesy stokowe. 

7. Procesy krasowe. Jaskinie. 

8. Rzeźbotwórcza działalność rzek. 

9. Rzeźbotwórcza działalność lodowców. 

10. Rzeźbotwórcza działalność wiatru. 

11. Rzeźbotwórcza działalność morza. 

12. Geomorfologia – powtórzenie wiadomości. 

 prace domowe, 

aktywność na zajęciach, 

kartkówki on-line. 

matematyka  Ciągi - praca klasowa 

Trygonometria 

  Przesyłanie pracy domowej w 

załącznikach na e-maila, 



·         Powtórzenie wiadomości z klasy I. 

·         Miara łukowa kąta. 

·         Funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej. 

Okresowość funkcji trygonometrycznych  

·         Wykresy funkcji trygonometrycznych 

·         Proste równania i nierówności trygonometryczne 

·         Sinus i cosinus sumy i różnicy kątów. 

·         Sumy i różnice sinusów i cosinusów. 

·         Równania trygonometryczne. 

·         Nierówności trygonometryczne. 

·         Praca klasowa 

 prace klasowe 

  

religia - Niedziela Miłosierdzia Bożego. 

- Siostra Faustyna Kowalska. 

-Dzieje Apostolskie. 

- Praca z tekstem Pisma Świętego. 

-Dekalog 

- Uczynki miłosierdzia Bożego. 

 - Referat. 

- Zadane prace pisemne. 

- Aktywność w czasie zajęć. 

-Kartkówka. 

etyka Dobro moralne i wartości moralne. Hierarchia wartości.   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. 

 Ustalenie oceny na zajęciach w 

szkole/ test 



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 2/5 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania 

(od 15 do 30 kwietnia) 

Sposób komunikowania 

się z uczniami / 

kształcenie na 

odległość:  

 

MS Teams, e-dziennik i 

inne formy 

indywidualnie ustalone 

przez nauczyciela 

Sposób weryfikacji wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  

język polski 1. Poezja Norwida 

2. Wstęp do pozytywizmu 

3. Kierunki artystyczne i filozoficzne w 

pozytywizmie   

4. „ Kamizelka” – B. Prus 

5. „Mendel Gdański” – M. Konopnicka 

6. „ Gloria victis”- E. Orzeszkowa 

 Ustna odpowiedź online 

Odpowiedź pisemna na pytanie nauczyciela, 

test z wiedzy 



język angielski grupa 1 (MK) 

Unit 8 – kontynuacja realizacji podstawy programowej 

(education)+ 

 Use of English practice – transformations & 

wordbuilding 

 Odpytywanie ustne podczas lekcji online 

quiz ze słowek na Microfost Teams 

aktywność 

grupa 2 (SK) 

Clauses; Listening: UFO Day/Planetarium; 

Advantages and disadvantages of distance-learning – 

listening and speaking; coronavirus – vocabulary and 

listening; writing – a formal letter 

 Test online, aktywność uczniów na Quizlet,  

prace domowe 

grupa 3 (KM) 

Powtórzeniowe ćwiczenia gramatyczno-leksykalne 

(rozdział 4) zakończone sprawdzianem, rozumienie 

tekstów słuchanych i pisanych (rozdział 5), ustne 

opisywanie obrazków i wyrażanie opinii, słownictwo 

(the media and art), gramatyka (Passive Voice)-

kontynuacja 

 

 sprawdzian  online, ćwiczenia wysyłane 

przez Microsoft Teams,  systematyczność i 

zaangażowanie w wykonywanie zajęć 

język 

niemiecki 

 

grupa 1 (JZ) 

Menschen wie du und ich - nazywanie cech 

charakterystycznych ludzi, określenia wagi i miary, 

części garderoby, zawodów, nazwy kolorów, 

stopniowanie przymiotników, zdania porównawcze, 

odmiana przymiotników przez przypadki 

 Karta pacy, wypowiedź ustna, praca 

projektowa, test, kartkówka 

grupa 2 (AW) 

Wann ist was passiert – Arbeit am Text. Albert 

Einstein.  

Mein Lebenslauf. Perfekt – Übungen. Wiederholung. 

 Sprawdzanie wykonanych zadań. Test do 

wypełnienia on-line. 

grupa 3 (PMS) 

Leksyka: 

- Zdrowie - słownictwo 

 Platforma goformative, 

dostarczanie prac na maila 



- części ciała 

- zdrowy styl życia 
Gramatyka: 

-Czasowniki zwrotne 

-tryb rozkazujący 

język francuski grupa 1 (MB) 

List motywacyjny 

Wyrażanie uczuć 

Świat pracy - słownictwo 

Subjonctif present 

CV i życiorys (czasy przeszłe - powtórzenie) 

 Praca pisemna: Ecris une lettre de 

motivation. 

Odpowiedź: 

Quel est ton metier de reves? 

Test:  

subjonctif present 

grupa 2 (UŚ) 

Podręcznik EN action1 + zeszyt ćwiczeń 

Unite 6 

Redagowanie zaproszenia na wyjście 

Akceptacja zaproszenia 

Odmowa i podanie przyczyny 

Lista wyrażeń i zwrotów potrzebnych do tego 

rozdziału  

Zabytki światowej klasy opis 

Paryż i jego zabytki opis wybranego monumentu 

Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego - ćwiczenia 

gramatyczne 

 

 Prace sprawdzające znajomość zagadnień z 

poszczególnych etapów. 

Pisanie tematycznych wypracowań. 

Wykonywanie ćwiczeń leksykalnych i 

gramatycznych. 

Redagowanie zaproszeń na zadany temat 

na ocenę. 

 

język rosyjski Popularne dyscypliny sportu 

Słownictwo służące do opisu szkolnej imprezy 

sportowej oraz meczu piłki nożnej 

Opis planu dnia sportowca 
Zalety i wady uprawiania sportu 

Zdania przyczynowe z przyimkiem 
Zdania z orzeczeniem imiennym z zaimkami 

Przyimki ‘ za’ i ‘w ciągu’ 

 Ocena zadawanych prac pisemnych 

odsyłanych przez uczniów na maila 



historia i 

społeczeństwo 

1.Podstawowe pojęcia politologiczne 

2.Partie polityczne -geneza, definicja, rodzaje 

3.Ideologie, doktryny, programy polityczne 

4.Cechy charakterystyczne ideologii prawicowych i 

lewicowych 

5.Powtórzenie  - ćwiczenia 

6.Lektura wybranych tekstów 

7.Upadek komunizmu w Polsce 

8.Polska scena polityczna po roku 1989 

 ocena przesyłanych prac domowych 

chemia Temat: Ogniwa chemiczne – 2 godziny 

Temat: Elektroliza – 2 godziny 

Temat: Efekty Energetyczne reakcji  

Temat: Prawo Hessa 

Temat: Szybkość reakcji chemicznej  

Temat: Szybkość reakcji chemicznej - zadania  - 2 

godziny 

 Nadesłane materiały na e-mail, 

testy online Forms 

biologia  Dział – funkcjonowanie zwierząt – 

dokończenie 

Tematy: 

Reagowanie zwierząt na bodźce 

Rozmnażanie i rozwój zwierząt 

Termoregulacja u zwierząt 

Podsumowanie i utrwalenie wiadomości 

 Dział – Skóra – powłoka ciała 

Tematy: 

Budowa i funkcje nabłonków 

Różnorodność tkanek łącznych 

Budowa i funkcje skóry 

Choroby i higiena skóry 

Podsumowanie i utrwalenie wiadomości 

 Dział – Aparat ruchu 

Tematy: 

 Uczniowie otrzymują zadania do 

rozwiązywania, przesyłają mi zwrotnie 

odpowiedzi, po sprawdzeniu otrzymają 

informację zwrotną oraz prawidłowe 

rozwiązania. Ocenię ich prace. 



Budowa i rodzaje połączeń kości 

Budowa i funkcje szkieletu 

Różnorodność tkanek mięśniowych 

matematyka Dział: Funkcje wymierne 

1.Równania i nierówności wymierne z parametrem. 

2. Zadania tekstowe prowadzące do równań 

wymiernych 

3. Funkcja homograficzna, jej własności, 

zastosowanie. 

4. Powtórzenie wiadomości – funkcje wymierne. 

 Sprawdzanie zadań rozwiązanych przez 

uczniów i nadesłanych na platformie; 

odpowiedzi ustne uczniów; oceny za 

aktywność i prace domowe 

religia 1. Przesłanie Zmartwychwstałego – omówienie 

zakończenia Ewangelii wg św. Mateusza. 

2. Jak ewangelizować świat? - sposoby; jak 

świętować? 

 

 Prace będące refleksją ucznia – komentarz i 

polemika;  

zadania – ocena według szkolnego systemu 

oceniania. 

etyka Dobro moralne i wartości moralne. Hierarchia 

wartości.  

 Esej, odpowiedzi na pytania otwarte i 

zamknięte 

w.f. Omówienie nowego sposobu prowadzenia zajęć wf – 

lekcja organizacyjna 

Redukcja stresu, poznajemy ćwiczenia relaksacyjne 

oraz o charakterze uspokajającym. 

Usprawnianie w domu – blok ćwiczeń 

usprawniających w warunkach domowych, ćwiczenia 

ogólnorozwojowe. 

Sposób na utrzymanie kondycji – ćwiczenia aerobowe 

w warunkach domowych. 

Kształtowanie siły mięśni stabilizujących i 

równowagi. 

Ćwiczenia rytmizujące, rozwijamy pamięć ruchową, 

kształtujemy estetykę i elegancję ruchu - nauka 

podstawowych ruchów oraz prostego układu 

tanecznego solo. 

 Oceny za aktywność - wykonanie zadań dla 

chętnych, 

filmiki, prezentacje, 

quizy wiedzy, testy, itp.; 

Ustalenie oceny na zajęciach w szkole. 

 



Poznajemy formy kształtowania koordynacji 

wzrokowo-ruchowej, szybkości i koncentracji – 

żonglerka, treningi koordynacyjne, itp. Nauka i 

doskonalenie w warunkach domowych. 

Poznajemy najważniejsze przepisy i informacje na 

temat wybranych dyscyplin sportowych. 

Dieta nastolatka – najważniejsze wiadomości. 

Trening ogólnorozwojowy – podstawowy zakres 

wiedzy niezbędny do świadomego podtrzymywania 

oraz rozwijania sprawności fizycznej, układania 

własnych zestawów ćwiczeń. 

Rywalizacja sportowa – historia sportu, sportowcy, 

dyscypliny sportowe, idea olimpizmu, ciekawostki. 

Kształtowanie i utrzymanie sprawności fizycznej 

poprzez uprawianie turystyki. Poznajemy wybrane 

formy turystyki i sporty rekreacyjne.  

godz. wych. 1. Korzystanie z e-podręczników 

2. Testy online 

3. Jak sobie radzić ze stresem 

  

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

 

klasa 2/6 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania 

(od 15 do 30 kwietnia) 

Sposób komunikowania 

się z uczniami / 

kształcenie na 

odległość:  

 

MS Teams, e-dziennik i 

inne formy 

indywidualnie ustalone 

przez nauczyciela 

Sposób weryfikacji wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  



język polski - Biografia F. Dostojewskiego. 

- Realizacja tematów związanych z omówieniem 

powieści „Zbrodnia i kara”. 

 Testy sprawdzające, tematy zadane do 

samodzielnego opracowania w formie 

notatki lub  kart pracy. 

język angielski grupa 1 (MH) 

A letter of application; structure “I wish…”; “What 

motivates you?” reading/vocabulary/speaking; 

“Working where the grass is always greener” 

reading/reading comprehension exercises; vocabulary: 

work; use of English exercises 

 Praca domowa konsultowana przez 

Internet i przesyłana emailem 

(waga 1) 

 

grupa 2 (AW) 

OnScreen C1  

module 1  Who we are - pozostałe zagadnienia: 

1) Present and past tenses - revision and practice 

2) used to / be used to / get used to 

3) Comparisons 

4) Writing informal letters and emails 

5) English in use 

6) Module 1 revision 

 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 

język 

niemiecki 

 

grupa 1 (JZ) 

Menschen wie du und ich - nazywanie cech 

charakterystycznych ludzi, określenia wagi i miary, 

części garderoby, zawodów, nazwy kolorów, 

stopniowanie przymiotników, zdania porównawcze, 

odmiana przymiotników przez przypadki 

 Karta pacy, wypowiedź ustna, praca 

projektowa, test, kartkówka 

grupa 2 (AW) 

Wann ist was passiert – Arbeit am Text. Albert Einstein.  

Mein Lebenslauf. Perfekt – Übungen. Wiederholung. 

 Sprawdzanie wykonanych zadań. Test do 

wypełnienia on-line. 

grupa 3 (PMS) 

Leksyka: 

 Platforma goformative, 

dostarczanie prac na maila 



- Zdrowie - słownictwo 

- części ciała 

- zdrowy styl życia 
Gramatyka: 

-Czasowniki zwrotne 

-tryb rozkazujący 

język francuski grupa 1 (MB) 

List motywacyjny 

Wyrażanie uczuć 

Świat pracy - słownictwo 

Subjonctif present 

CV i życiorys (czasy przeszłe - powtórzenie) 

 Praca pisemna: Ecris une lettre de 

motivation. 

Odpowiedź: 

Quel est ton metier de reves? 

Test:  

subjonctif present 

grupa 2 (UŚ) 

Podręcznik EN action1 + zeszyt ćwiczeń 

Unite 6 

Redagowanie zaproszenia na wyjście 

Akceptacja zaproszenia 

Odmowa i podanie przyczyny 

Lista wyrażeń i zwrotów potrzebnych do tego rozdziału  

Zabytki światowej klasy opis 

Paryż i jego zabytki opis wybranego monumentu 

Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego - ćwiczenia 

gramatyczne 

 Prace sprawdzające znajomość zagadnień 

z poszczególnych etapów. 

Pisanie tematycznych wypracowań. 

Wykonywanie ćwiczeń leksykalnych i 

gramatycznych. 

Redagowanie zaproszeń na zadany temat 

na ocenę. 

 

język rosyjski Popularne dyscypliny sportu 
Słownictwo służące do opisu szkolnej imprezy 

sportowej oraz meczu piłki nożnej 

Opis planu dnia sportowca 

Zalety i wady uprawiania sportu 
Zdania przyczynowe z przyimkiem 

Zdania z orzeczeniem imiennym z zaimkami 
Przyimki ‘ za’ i ‘w ciągu’ 

 Ocena zadawanych prac pisemnych 

odsyłanych przez uczniów na maila 

historia i * Walka polityczna o władzę w Polsce 1945-47.  Ustalane na podstawie prac nadsyłanych 



społeczeństwo * Sejm Ustawodawczy i ”mała” konstytucja. 

*Zakończenie procesu przejmowania władzy przez 

komunistów – konstytucja stalinowska 22 VII 1952 r. 

*  Analiza artykułów konstytucji z 22 lipca 1952 r. 

* Formy opozycji wobec nowej władzy i walka z nimi. 

*Kościół Katolicki wobec nowej rzeczywistości.  

pocztą elektroniczną lub przez e-dziennik 

– wg kryteriów  ustalonych na początku 

roku szk. – zgodność odpowiedzi z 

pytaniem, samodzielne wykonanie pracy, 

rzeczowość. 

chemia Chemia roztworów wodnych: dysocjacja jonowa, prawo 

rozcieńczeń Ostwalda, teorie kwasów i zasad 

 Ocena za prace nadesłane przez uczniów, 

testy online 

biologia  Dział – Skóra – powłoka ciała 

Tematy: 

Różnorodność tkanek łącznych 

Budowa i funkcje skóry 

Choroby i higiena skóry 

Podsumowanie i utrwalenie wiadomości 

 Dział – Aparat ruchu 

Tematy: 

Budowa i rodzaje połączeń kości 

Budowa i funkcje szkieletu 

Różnorodność tkanek mięśniowych 

Budowa układu mięśniowego 

Mechanizm skurczu włókna mięśniowego 

Choroby i higiena aparatu ruchu 

Podsumowanie i utrwalenie wiadomości 

 Uczniowie otrzymują zadania do 

rozwiązywania, przesyłają mi zwrotnie 

odpowiedzi, po sprawdzeniu otrzymają 

informację zwrotną oraz prawidłowe 

rozwiązania. Ocenię ich prace. 

matematyka Ułamki algebraiczne i równania wymierne  - 7 h 

Proponowane lekcje on-line w godzinach wg. planu 

(poniedziałek): 

1. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych (notatka) -  

wspólne rozwiązywanie zadań 

2.  Równania wymierne – sposoby rozwiązania 

3. Funkcja homograficzna – wykres, postać ogólna 

kanoniczna 

 Lekcja on-line 

Prace domowe  

Praca klasowa 



czat połączony z lekcją on-line, test 

religia - Niedziela Miłosierdzia Bożego. 

- Siostra Faustyna Kowalska. 

-Dzieje Apostolskie. 

- Praca z tekstem Pisma Świętego. 

-Dekalog 

- Uczynki miłosierdzia Bożego. 

 - Referat. 

- Zadane prace pisemne. 

- Aktywność w czasie zajęć. 

-Kartkówka. 

etyka Dobro moralne i wartości moralne. Hierarchia wartości.   Esej, odpowiedzi na pytania otwarte i 

zamknięte 

w.f. 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 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 

 Ustalenie oceny na zajęciach w szkole/ 

test 

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

 



 

 

klasa 2/7 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania (od 15 do 

30 kwietnia) 

Sposób komunikowania się 

z uczniami / kształcenie na 

odległość:  

 

MS Teams, e-dziennik i 

inne formy indywidualnie 

ustalone przez nauczyciela 

Sposób weryfikacji wiedzy 

uczniów/ ustalenia ocen  

język polski Nowelistyka pozytywistyczna: "Mendel Gdański, 

"Miłososierdzie gminy”, "Gloria victis" - problematyka, 

interwencyjność, zadania literatury, budowa gatunku. 
 

 rozmowa online, polecenia 

do tekstów, notatki, 

przygotowanie argumentacji. 

język angielski grupa 1 (MK) 

Unit 8 – kontynuacja realizacji podstawy programowej 

(education)+ 

 Use of English practice – transformations & wordbuilding 

 Odpytywanie ustne podczas 

lekcji online 

quiz ze słowek na Microfost 

Teams 

aktywność 

grupa 2 (MP) 

Rozprawka za i przeciw - analiza; linking expressions - 

wyrażenia spójnikowe; pisanie rozprawki; słuchanie ze 

zrozumieniem - test wielokrotnego wyboru; test ze słownictwa 

(zdrowie, jedzenie) 

 Wykonywanie zadanych 

ćwiczeń, wypracowanie, 

nagranie filmiku, czytanie 

artykułów 

język niemiecki 

 

grupa 1 (JZ) 

Menschen wie du und ich - nazywanie cech charakterystycznych 

ludzi, określenia wagi i miary, części garderoby, zawodów, 

nazwy kolorów, stopniowanie przymiotników, zdania 

porównawcze, odmiana przymiotników przez przypadki 

 Karta pacy, wypowiedź 

ustna, praca projektowa, test, 

kartkówka 

grupa 2 (AW) 

Wann ist was passiert – Arbeit am Text. Albert Einstein.  

 Sprawdzanie wykonanych 

zadań. Test do wypełnienia 



Mein Lebenslauf. Perfekt – Übungen. Wiederholung. on-line. 

grupa 3 (PMS) 

Leksyka: 

- Zdrowie - słownictwo 

- części ciała 

- zdrowy styl życia 

Gramatyka: 

-Czasowniki zwrotne 

-tryb rozkazujący 

 Platforma goformative, 

dostarczanie prac na maila 

język francuski grupa 1 (MB) 

List motywacyjny 

Wyrażanie uczuć 

Świat pracy - słownictwo 

Subjonctif present 

CV i życiorys (czasy przeszłe - powtórzenie) 

 

 Praca pisemna: Ecris une 

lettre de motivation. 

Odpowiedź: 

Quel est ton metier de reves? 

Test:  

subjonctif present 

grupa 2 (UŚ) 

Podręcznik EN action1 + zeszyt ćwiczeń 

Unite 6 

Redagowanie zaproszenia na wyjście 

Akceptacja zaproszenia 

Odmowa i podanie przyczyny 

Lista wyrażeń i zwrotów potrzebnych do tego rozdziału  

Zabytki światowej klasy opis 

Paryż i jego zabytki opis wybranego monumentu 

Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego - ćwiczenia 

gramatyczne 

 Prace sprawdzające 

znajomość zagadnień z 

poszczególnych etapów. 

Pisanie tematycznych 

wypracowań. 

Wykonywanie ćwiczeń 

leksykalnych i 

gramatycznych. 

Redagowanie zaproszeń na 

zadany temat 

na ocenę. 

 

język rosyjski Popularne dyscypliny sportu 
Słownictwo służące do opisu szkolnej imprezy sportowej oraz 

meczu piłki nożnej 
Opis planu dnia sportowca 

 Ocena zadawanych prac 

pisemnych odsyłanych przez 

uczniów na maila 



Zalety i wady uprawiania sportu 
Zdania przyczynowe z przyimkiem 
Zdania z orzeczeniem imiennym z zaimkami 
Przyimki ‘ za’ i ‘w ciągu’ 

historia i 

społeczeństwo 

1.Podstawowe pojęcia politologiczne 

2.Partie polityczne -geneza, definicja, rodzaje 

3.Ideologie, doktryny, programy polityczne 

4.Cechy charakterystyczne ideologii prawicowych i lewicowych 

5.Powtórzenie  - ćwiczenia 

6.Lektura wybranych tekstów 

7.Upadek komunizmu w Polsce 

8.Polska scena polityczna po roku 1989 

 Ocena przesyłanych prac 

domowych 

fizyka Elektrostatyka  Kartkówki i sprawdziany 

Aktywność uczniów w czasie 

lekcji 

matematyka Ciągi - praca klasowa 

Trygonometria 

·         Powtórzenie wiadomości z klasy I. 

·         Miara łukowa kąta. 

·         Funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej. 

Okresowość funkcji trygonometrycznych  

·         Wykresy funkcji trygonometrycznych 

·         Proste równania i nierówności trygonometryczne 

·         Sinus i cosinus sumy i różnicy kątów. 

·         Sumy i różnice sinusów i cosinusów. 

·         Równania trygonometryczne. 

·         Nierówności trygonometryczne. 

·         Praca klasowa 

   

Przesyłanie pracy domowej w 

załącznikach na 

 e-maila, 

 prace klasowe 

  

religia 1. Przesłanie Zmartwychwstałego – omówienie zakończenia 

Ewangelii wg św. Mateusza. 

 Prace będące refleksją ucznia 

– komentarz i polemika;  



2. Jak ewangelizować świat? - sposoby; jak świętować? 

 

zadania – ocena według 

szkolnego systemu oceniania. 

etyka Dobro moralne i wartości moralne. Hierarchia wartości.   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 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 

 Ustalenie oceny na zajęciach 

w szkole/ test 

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

 

 

 

 


