
klasa 2/1 Sposób komunikowania się z uczniami za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania  

(19 – 23.10.) 

 Sposób weryfikacji wiedzy 

uczniów/ ustalenia ocen  

język polski Klasyczne i romantyczne pierwiastki w "Odzie do młodości" Adama Mickiewicza. 

"Romantyczność" manifestem programowym polskiego romantyzmu. 

Ludowy kodeks moralny w balladach Adama Mickiewicza. 

Romantyczny model miłości  w świetle IV cz."Dziadów". 

 Przyjęcie i sprawdzenie wysłanych  

przez uczniów drogą mailową zadań: 

notatek, opracowań wybranych  

zagadnień z lektur itp.  

Testy przy pomocy aplikacji  

Microsoft Forms 

język angielski grupa SK 

Unit 4 language review; Relating to people – vocabulary and listening (Unit 5A) 

 Aktywność uczniów w czasie lekcji 

online,  prace domowe. 

grupa DKB 

On Screen B2+ rozdział 5a i 5b 
  

 

język niemiecki 

 

grupa JZ 

Haushaltsroboter / Robot w domu -  nazwy obowiązków domowych, sprzętów 

domowych, wyrażanie opinii na temat obowiązków domowych oraz ustalanie ich 

podziału 

Au-pair gesucht / Praca jako au-pair 

 Karta pacy, podręcznik, ćwiczenia, 

wypowiedź ustna, odpowiedź ustna, 

praca projektowa, test przez 

Microsoft forms 

grupa HG 

„Erdbeershake“ – str. 38 z podręcznika + ćwiczenia 

Mein Lieblinsdeeert 

Zaimki dzierżawcze _ ćwiczenia 

 Aktywność na lekcji 

historia i 

społeczeństwo 

19.10.2020  

Polska Piastów - sprawdzian 

22.10.2020  

Polska pod rządami Andegawenów 

 

 test na platformie 

https://www.testportal.pl 

wos Podstawy prawa  Ocenianie przesłanych prac i 

ćwiczeń 

https://www.testportal.pl/


matematyka Równania liniowe z wartością bezwzględną i parametrem, układy równań z dwoma 

niewiadomymi i parametrem, powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem 

 Rozmowa online 

fizyka Temat: Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej – powtórzenie wiadomości. 

W ramach lekcji będziemy rozwiązywać zadania związane z omawianym działem. 
  

chemia Bilansowanie równań redukcji-utlenienia. Szereg aktywności chemicznej  Zadania domowe: opracowanie 

zadań, kart z ćwiczeniami 

biologia Budowa i funkcje układu pokarmowego.   

geografia Rozmieszczenie ludności na świecie. Migracje.   

przedsiębiorczość Typy i rodzaje gospodarek   

religia - Poznanie Boga 

- Bóg wychodzący ku nam 

  

etyka Aktywne czytanie tekstów filozoficznych. O idei dobra w myśli Platona. 

Porównanie myśli Platona i myśli Arystotelesa. 

  

w.f. Oprócz propozycji ruchowej załączamy ciekawostki ze świata sportu lub mniej znane 

formy aktywności ruchowej. 

Tematy: 

1. Kształtowanie ( ogólnej sprawności fizycznej ) wydolności organizmu poprzez 

proponowany zestaw ćwiczeń cardio lub bieg w terenie. 

2. Wzmacnianie wybranych partii mięśniowych na podstawie zaproponowanego 

zestawu ćwiczeń. 

3. Rola rozciągania w kształtowaniu indywidualnej sprawności fizycznej. 

  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 



klasa 2/2  Sposób komunikowania się z uczniami za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania  

(19 – 23.10.) 

 Sposób weryfikacji wiedzy 

uczniów/ ustalenia ocen  

język polski 1.Powtórzenie z epoki renesansu - filozofia,reformacja -1 godz. 

2.Ortografia -cząstka by, mała i wielka litera - 2 godz. 

3.Analiza tekstów maturalnych - 1 godz. 

  

język angielski grupa SK 

Student presentations – tourism; discussing Unit 4 test; Negative structures and inversion 

(Unit 5B) 

 Aktywność uczniów w czasie lekcji 

online,  prace domowe. 

grupa DP 

Insight Upper-Intermediate unit 4 d,e 

 Konwersacje online, prace pisemne 

grupa KM 

Solutions Gold Upper-Intermediate - rozdział 4d + Extended Skills Trainer 

  

grupa KS 

p74 Describing character Describing character: nouns (ambition, cheerfulness, etc.) 

Describing character: phrases (have a good sense of humour, etc) Phrases for introducing 

personality adjectives (I'd say he / she was fairly, etc) People discussing qualities needed 

for jobs 

 Przesłanie zadań przez platformy 

goformative.org; readworks.org, 

quizlet.com Rozmowy i lekcje online 

przez aplikację MS Teams Blog 

englishinreytan.blogspot.com 

Odwrócone lekcje: filmy 

gramatyczne online, ćwiczenia i 

weryfikacja poprzez konsultacje na 

zajęciach online. Konwersacje online 

język niemiecki 

 

grupa JZ 

Feriengrüße / Pozdrowienia z wakacji 

Sprech-, Schreib- und Leseimpuls / Mówimy, piszemy i czytamy 

 

 Karta pacy, podręcznik, ćwiczenia, 

wypowiedź ustna, odpowiedź ustna, 

praca projektowa, test przez 

Microsoft forms 

grupa AW 

Hinweise. Imperativ - Übungen. 

  

język francuski grupa MB 

Chez le medecin - dialog (nazwy części ciała, użycie zwrotu avoir mal a) 

Donner des conseils - tryb rozkazujący (budowa i użycie w poradach zdrowotnych) 

  



język hiszpański grupa ABK 

Czas przeszły Pretérito Perfecto. 

  

grupa KU 

kulinaria - podstawowe słownictwo; 

w restauracji - dialogi; 

 sprawdzenie wykonania ćwiczenia 

typu "odpowiedz na pytania", 

"uzupełnij"; 

język rosyjski Mianownik liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego na spółgłoskę i znak miękki 

oraz niektórych rzeczowników rodzaju żeńskiego 
Konstruowanie wypowiedzi na temat środków masowego przekazu 

Opis ilustracji 

 Prace pisemne zadawane drogą 

mailową i w zeszycie ćwiczeń, 

przesyłane na maila 

historia Polska w XIV-XV wieku. 

Europejski kolonializm doby nowożytnej 

 

 Prace otrzymywane od uczennic i 

uczniów.   

 

wos Podstawy prawa  Ocenianie przesłanych prac i 

ćwiczeń 

matematyka Równania liniowe z parametrem – 2 godz. 

Nierówności liniowe z parametrem – 2 godz. 

Układy równań I stopnia z dwiema niewiadomymi i z parametrem 

  

fizyka Temat: Energia w ruchu drgającym. 

W ramach lekcji powtórzę część materiału 

z poprzedniej lekcji (a także z poprzedniego roku szkolnego) i pojawią się nowe 

zagadnienia: 

a) pojęcie pracy; 

b) pojęcie energii kinetycznej; 

c) praca siły sprężystości; pojęcie energii potencjalnej sprężystości; 

d) zasada zachowania energii mechanicznej w ruchu drgającym; omówienie 

przemian energii w ruchu drgającym. 
 

  

chemia Sprawdzian „Stężenie procentowe i molowe” 

Rozpuszczanie hydratów 

Efekt energetyczny reakcji chemicznej 

 Ocena za prace nadesłane przez 

uczniów. 

Aktywność podczas lekcji online. 

biologia Rola witamin. Nieorganiczne składniki pokarmów.   



geografia -Liczba ludności świata i jej zmiany. Podręcznik strony 34-38 

Rozwój demograficzny. Podręcznik strony 39-45 

 Testy na platformie TEAMS, 

odpowiedzi w trakcie zajęć. 

Przesyłanie przez uczniów 

wykonanych prac. 

przedsiębiorczość Typy i rodzaje gospodarek   

religia - Czynić sobie ziemie poddaną. 

- Poprzez świat odkrywamy prawdę o Bogu. 

 

  

etyka Aktywne czytanie tekstów filozoficznych. O idei dobra w myśli Platona. 

Porównanie myśli Platona i myśli Arystotelesa. 

  

w.f. Oprócz propozycji ruchowej załączamy ciekawostki ze świata sportu lub mniej znane 

formy aktywności ruchowej. 

Tematy: 

1. Kształtowanie ( ogólnej sprawności fizycznej ) wydolności organizmu poprzez 

proponowany zestaw ćwiczeń cardio lub bieg w terenie. 

2. Wzmacnianie wybranych partii mięśniowych na podstawie zaproponowanego zestawu 

ćwiczeń. 

3. Rola rozciągania w kształtowaniu indywidualnej sprawności fizycznej. 

  

godzina 

wychowawcza 

Zasady pracy podczas lekcji online   

 

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

 

klasa 2/3 Sposób komunikowania się z uczniami za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania  

(19 – 23.10.) 

 Sposób weryfikacji wiedzy 

uczniów/ ustalenia ocen  

język polski 1.Powtórzenie z epoki renesansu - filozofia,reformacja -1 godz.   



2.Ortografia -cząstka by, mała i wielka litera - 2 godz. 

3.Analiza tekstów maturalnych - 1 godz. 

język 

angielski 

grupa SK 

Student presentations – tourism; discussing Unit 4 test; Negative structures and inversion (Unit 

5B) 

 Aktywność uczniów w 

czasie lekcji online,  prace 

domowe. 

grupa DP 

Insight Upper-Intermediate unit 4 d,e 

 Konwersacje online, prace 

pisemne 

grupa KM 

Solutions Gold Upper-Intermediate - rozdział 4d + Extended Skills Trainer 

  

 grupa KS 

p74 Describing character Describing character: nouns (ambition, cheerfulness, etc.) Describing 

character: phrases (have a good sense of humour, etc) Phrases for introducing personality 

adjectives (I'd say he / she was fairly, etc) People discussing qualities needed for jobs 

 Przesłanie zadań przez 

platformy goformative.org; 

readworks.org, quizlet.com 

Rozmowy i lekcje online 

przez aplikację MS Teams 

Blog 

englishinreytan.blogspot.com 

Odwrócone lekcje: filmy 

gramatyczne online, 

ćwiczenia i weryfikacja 

poprzez konsultacje na 

zajęciach online. 

Konwersacje online 

język 

niemiecki 

 

grupa JZ 

Feriengrüße / Pozdrowienia z wakacji 

Sprech-, Schreib- und Leseimpuls / Mówimy, piszemy i czytamy 

 Karta pacy, podręcznik, 

ćwiczenia, wypowiedź ustna, 

odpowiedź ustna, praca 

projektowa, test przez 

Microsoft forms 

język 

francuski 

grupa MB 

Chez le medecin - dialog (nazwy części ciała, użycie zwrotu avoir mal a) 

Donner des conseils - tryb rozkazujący (budowa i użycie w poradach zdrowotnych) 

  

język Mianownik liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego na spółgłoskę i znak miękki oraz  Prace pisemne zadawane 



rosyjski niektórych rzeczowników rodzaju żeńskiego 
Konstruowanie wypowiedzi na temat środków masowego przekazu 
Opis ilustracji 

drogą mailową i w zeszycie 

ćwiczeń, przesyłane na maila 

język 

hiszpański 

grupa ABK 

Czas przeszły Pretérito Perfecto. 

  

grupa KU 

kulinaria - podstawowe słownictwo; 

w restauracji - dialogi; 

 sprawdzenie wykonania 

ćwiczenia typu "odpowiedz 

na pytania", "uzupełnij"; 

 

historia  Królestwo Polskie Piastów, Andegawenów i Jagiellonów - powtórzenie,  

konflikt polsko-krzyżacki, 

unia z Litwą 

 ocena prezentacji, prac 

domowych oraz wypracowań 

nadesłanych przez uczniów, 

sprawdziany online 

wos 19.10.2020  

Transformacja ustrojowa: od PRL do III RP cz.2 

20.10.2020  

Transformacja ustrojowa: od PRL do III RP cz.3 

22.10.2020  

Współczesna demokracja – problemy i zagrożenia cz.1 

  

matematyka Symetria osiowa i środkowa. 

Szkicowanie wykresów funkcji. 

Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności. 

 sprawdziany 

geografia Rozmieszczenie ludności na świecie. Migracje.   

biologia Higiena i choroby aparatu ruchu.   

fizyka Temat: Energia w ruchu drgającym. 

W ramach lekcji powtórzę część materiału 

z poprzedniej lekcji (a także z poprzedniego roku szkolnego) i pojawią się nowe zagadnienia: 

a) pojęcie pracy; 

b) pojęcie energii kinetycznej; 

c) praca siły sprężystości; pojęcie energii potencjalnej sprężystości; 

  



d) zasada zachowania energii mechanicznej w ruchu drgającym; omówienie przemian energii w 

ruchu drgającym. 

chemia Bilansowanie równań redukcji-utlenienia. Szereg aktywności chemicznej  Zadania domowe: 

opracowanie zadań, kart z 

ćwiczeniami 

informatyka WSTĘP DO PROGRAMOWANIA W C++   

religia - Poznanie Boga 

- Bóg wychodzący ku nam 

  

etyka Aktywne czytanie tekstów filozoficznych. O idei dobra w myśli Platona. 

Porównanie myśli Platona i myśli Arystotelesa. 

  

w.f. Oprócz propozycji ruchowej załączamy ciekawostki ze świata sportu lub mniej znane formy 

aktywności ruchowej. 

Tematy: 

1. Kształtowanie ( ogólnej sprawności fizycznej ) wydolności organizmu poprzez proponowany 

zestaw ćwiczeń cardio lub bieg w terenie. 

2. Wzmacnianie wybranych partii mięśniowych na podstawie zaproponowanego zestawu 

ćwiczeń. 

3. Rola rozciągania w kształtowaniu indywidualnej sprawności fizycznej. 

  

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

 

 

 

 

 

 

 



klasa 2/4 Sposób komunikowania się z uczniami za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania (19 – 23.10.)  Sposób weryfikacji 

wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  

język polski Polska poezja klasycystyczna i sentymentalna. 

 

  

język angielski grupa MK 

Solutions Gold Upper Intermediate, unit 6a i 6b + Use of English 
 

 

 - odpytywanie ustne 

podczas lekcji online 

- quiz ze słowek na 

Microfost Teams 

- aktywność 

 

grupa SK 

The biggest social problems in Poland – speaking; Relating to people – ex. 6-9 (Unit 5A); 

Negative structures and inversion (Unit 5B) 

 Aktywność uczniów w 

czasie lekcji online,  

prace domowe. 

grupa KS 

p74 Describing character Describing character: nouns (ambition, cheerfulness, etc.) Describing 

character: phrases (have a good sense of humour, etc) Phrases for introducing personality 

adjectives (I'd say he / she was fairly, etc) People discussing qualities needed for jobs 

 Przesłanie zadań przez 

platformy 

goformative.org; 

readworks.org, 

quizlet.com Rozmowy 

i lekcje online przez 

aplikację MS Teams 

Blog 

englishinreytan.blogsp

ot.com Odwrócone 

lekcje: filmy 

gramatyczne online, 

ćwiczenia i 

weryfikacja poprzez 

konsultacje na 

zajęciach online. 

Konwersacje online 



język niemiecki 

 

grupa JZ 

Feriengrüße / Pozdrowienia z wakacji 

Sprech-, Schreib- und Leseimpuls / Mówimy, piszemy i czytamy 

 

 Karta pacy, 

podręcznik, ćwiczenia, 

wypowiedź ustna, 

odpowiedź ustna, praca 

projektowa, test przez 

Microsoft forms 

język francuski grupa MB 

Chez le medecin - dialog (nazwy części ciała, użycie zwrotu avoir mal a) 

Donner des conseils - tryb rozkazujący (budowa i użycie w poradach zdrowotnych) 

  

język hiszpański grupa ABK 

Czas przeszły Pretérito Perfecto. 

  

grupa KU 

kulinaria - podstawowe słownictwo; 

w restauracji - dialogi; 

 sprawdzenie 

wykonania ćwiczenia 

typu "odpowiedz na 

pytania", "uzupełnij"; 

 

język rosyjski Mianownik liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego na spółgłoskę i znak miękki oraz 

niektórych rzeczowników rodzaju żeńskiego 
Konstruowanie wypowiedzi na temat środków masowego przekazu 

Opis ilustracji 

 Prace pisemne 

zadawane drogą 

mailową i w zeszycie 

ćwiczeń, przesyłane na 

maila 

historia Polska w XIV-XV wieku. 

Europejski kolonializm doby nowożytnej 

 

 Prace otrzymywane od 

uczennic i uczniów.   

 

wos 20.10.2020  

Podstawy prawa – sprawdzian 

 

 test na platformie 

https://www.testportal.

pl 

geografia -Piętra roślinne w górach. Strona w podręczniku 298. Karty pracy strona159. 

- Powtórzenie do sprawdzianu z działu „Biosfera” 

-Sprawdzian „Biosfera” 

 Testy na platformie 

TEAMS, odpowiedzi 

w trakcie zajęć. 

Przesyłanie przez 

https://www.testportal.pl/
https://www.testportal.pl/


uczniów wykonanych 

prac. 

matematyka Nierówności z wartością bezwzględną – 2 godz. 

Równania liniowe z parametrem – 2 godz. 

Nierówności liniowe z parametrem – 2 godz. 

   

 

chemia Bilansowanie równań redukcji-utlenienia. Szereg aktywności chemicznej  Zadania domowe: 

opracowanie zadań, 

kart z ćwiczeniami 

biologia Organiczne składniki pokarmowe.   

fizyka Temat: Energia w ruchu drgającym. 

W ramach lekcji powtórzę część materiału 

z poprzedniej lekcji (a także z poprzedniego roku szkolnego) i pojawią się nowe zagadnienia: 

a) pojęcie pracy; 

b) pojęcie energii kinetycznej; 

c) praca siły sprężystości; pojęcie energii potencjalnej sprężystości; 

d) zasada zachowania energii mechanicznej 

w ruchu drgającym; omówienie przemian energii w ruchu drgającym. 

  

informatyka WSTĘP DO PROGRAMOWANIA W C++   

przedsiębiorczość Typy i rodzaje gospodarek    

religia - Czynić sobie ziemie poddaną. 

- Poprzez świat odkrywamy prawdę o Bogu. 

 

  

etyka Aktywne czytanie tekstów filozoficznych. O idei dobra w myśli Platona. 

Porównanie myśli Platona i myśli Arystotelesa. 

  

w.f. Oprócz propozycji ruchowej załączamy ciekawostki ze świata sportu lub mniej znane formy 

aktywności ruchowej. 

Tematy: 

1. Kształtowanie ( ogólnej sprawności fizycznej ) wydolności organizmu poprzez proponowany 

zestaw ćwiczeń cardio lub bieg w terenie. 

2. Wzmacnianie wybranych partii mięśniowych na podstawie zaproponowanego zestawu 

ćwiczeń. 

  



3. Rola rozciągania w kształtowaniu indywidualnej sprawności fizycznej. 

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

 

 

klasa 2/5 Sposób komunikowania się z uczniami za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania  

(19 – 23.10.) 

 Sposób weryfikacji wiedzy 

uczniów/ ustalenia ocen  

język polski Przesłanie Hamleta i Mechanizmy władzy w Makbecie.   

język angielski grupa MK 

Solutions Gold Upper Intermediate, unit 6a i 6b + Use of English 
 

 

 - odpytywanie ustne podczas 

lekcji online 

- quiz ze słowek na 

Microfost Teams 

- aktywność 

 

grupa SK 

The biggest social problems in Poland – speaking; Relating to people – ex. 6-9 (Unit 

5A); Negative structures and inversion (Unit 5B) 

 Aktywność uczniów w 

czasie lekcji online,  prace 

domowe. 

grupa KS 

p74 Describing character Describing character: nouns (ambition, cheerfulness, etc.) 

Describing character: phrases (have a good sense of humour, etc) Phrases for introducing 

personality adjectives (I'd say he / she was fairly, etc) People discussing qualities needed 

for jobs 

 Przesłanie zadań przez 

platformy goformative.org; 

readworks.org, quizlet.com 

Rozmowy i lekcje online 

przez aplikację MS Teams 

Blog 

englishinreytan.blogspot.com 

Odwrócone lekcje: filmy 

gramatyczne online, 

ćwiczenia i weryfikacja 

poprzez konsultacje na 



zajęciach online. 

Konwersacje online 

język niemiecki 

 

grupa PMS 

„Verkehrsmittel” (strona 6 książka - LB i ćwiczenia AB) 

• nazwy środków transportu 

• zalety i wady poszczególnych środków transportu 

„Nach Amsterdam”  (str. 7 LB i AB, str. 81 AB) 

- stopniowanie przymiotników i przysłówków 

 

  

grupa JZ 

Haushaltsroboter / Robot w domu -  nazwy obowiązków domowych, sprzętów 

domowych, wyrażanie opinii na temat obowiązków domowych oraz ustalanie ich 

podziału 

Au-pair gesucht / Praca jako au-pair 

 Karta pacy, podręcznik, 

ćwiczenia, wypowiedź ustna, 

odpowiedź ustna, praca 

projektowa, test przez 

Microsoft forms 

grupa AW 

Hinweise. Imperativ - Übungen. 

  

język francuski grupa UŚ 

Podsumowanie materiału leksykalnego i gramatycznego dot. Etapu 2 (wizyta u lekarza, 

tryb rozkazujący).  Ćwiczenia powtórzeniowe (do napisania dialog "U lekarza") 

Praca z tekstami ze str. 21; dawanie rad i poleceń / wyrażanie opinii na temat zdrowego 

trybu życia 

  

język hiszpański grupa ABK 

Czas przeszły Pretérito Perfecto. 

  

grupa KU 

kulinaria - podstawowe słownictwo; 

w restauracji - dialogi; 

 sprawdzenie wykonania 

ćwiczenia typu "odpowiedz 

na pytania", "uzupełnij"; 

 

historia Królestwo Polskie w pełnym i późnym średniowieczu - powtórzenie 

 

 ocena prezentacji, prac 

domowych oraz wypracowań 

nadesłanych przez uczniów, 

sprawdziany online 



 

wos 20.10.2020  

Podstawy prawa - sprawdzian 

 test na platformie 

https://www.testportal.pl 

chemia T: Ogniwo galwaniczne. 

T: Siła elektromotoryczna ogniwa galwanicznego. 

 

 

●  Karty pracy, pytania w 

formie kartkówki, klasówki - 

odpowiedzi w formie 

załączników skanów bądź 

zdjęć mailowo 

Przygotowanie prezentacji na 

zadany temat. 

fizyka Temat: Energia w ruchu drgającym. 

W ramach lekcji powtórzę część materiału 

z poprzedniej lekcji (a także z poprzedniego roku szkolnego) i pojawią się nowe 

zagadnienia: 

a) pojęcie pracy; 

b) pojęcie energii kinetycznej; 

c) praca siły sprężystości; pojęcie energii potencjalnej sprężystości; 

d) zasada zachowania energii mechanicznej 

w ruchu drgającym; omówienie przemian energii w ruchu drgającym. 

  

biologia Porosty 

Protisty, grzyby i porosty – powtórzenie wiadomości 

Rośliny pierwotnie wodne 

Rośliny lądowe i wtórnie wodne 

Rośliny pierwotnie wodne, lądowe i wtórnie wodne – kartkówka 

Rośliny pierwotnie wodne, lądowe i wtórnie wodne – kartkówka 

  

matematyka Własności wartości bezwzględnej. Równania z wartością bezwzględną. Nierówności z 

wartością bezwzględną. 

 Wysyłam uczniom zadania. 

Po określonym czasie np. 60 

minut uczniowie wysyłają mi 

rozwiązania. 

informatyka WSTĘP DO PROGRAMOWANIA W C++   

https://www.testportal.pl/


geografia -Rozmieszczenie ludności na świecie. Podręcznik strony 46-55. 

- Sprawdzian z działu „Zmiany na politycznej mapie świata” 

 Testy na platformie TEAMS, 

odpowiedzi w trakcie zajęć. 

Przesyłanie przez uczniów 

wykonanych prac. 

przedsiębiorczość Typy i rodzaje gospodarek   

religia - Poznanie Boga 

- Bóg wychodzący ku nam 

  

etyka Aktywne czytanie tekstów filozoficznych. O idei dobra w myśli Platona. 

Porównanie myśli Platona i myśli Arystotelesa. 

  

w.f. Oprócz propozycji ruchowej załączamy ciekawostki ze świata sportu lub mniej znane 

formy aktywności ruchowej. 

Tematy: 

1. Kształtowanie ( ogólnej sprawności fizycznej ) wydolności organizmu poprzez 

proponowany zestaw ćwiczeń cardio lub bieg w terenie. 

2. Wzmacnianie wybranych partii mięśniowych na podstawie zaproponowanego zestawu 

ćwiczeń. 

3. Rola rozciągania w kształtowaniu indywidualnej sprawności fizycznej. 

  

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

 

 

klasa 2/6 Sposób komunikowania się z uczniami za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania (19 – 23.10.)  Sposób weryfikacji 

wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  

język polski Przesłanie Hamleta i Mechanizmy władzy w Makbecie. 

 

  

język angielski grupa KS  Przesłanie zadań przez 



GastroDiplomacy – listening comprehension p72 Good food! Food and health Nutrition Food 

outlets and food Speaking: Discussing food and diet People talking about food and health ! 

Rozumienie ze słuchu Dobieranie project p74 The passive Verbs with two objects in passive 

structures use of English 

platformy 

goformative.org; 

readworks.org, 

quizlet.com Rozmowy i 

lekcje online przez 

aplikację MST Blog 

englishinreytan.blogspot.c

om Odwrócone lekcje: 

filmy gramatyczne online, 

ćwiczenia i weryfikacja 

poprzez konsultacje na 

zajęciach online. 

Konwersacje online 

grupa MK 

Solutions Gold Upper Intermediate, unit 6a i 6b + Use of English 
 

 

 - odpytywanie ustne 

podczas lekcji online 

- quiz ze słowek na 

Microfost Teams 

- aktywność 

 

grupa DP 

Insight Upper-Intermediate unit 4 d,e 

 Konwersacje online, prace 

pisemne 

język niemiecki 

 

grupa PMS 

„Verkehrsmittel” (strona 6 książka - LB i ćwiczenia AB) 

• nazwy środków transportu 

• zalety i wady poszczególnych środków transportu 

„Nach Amsterdam”  (str. 7 LB i AB, str. 81 AB) 

- stopniowanie przymiotników i przysłówków 

  

grupa JZ 

Haushaltsroboter / Robot w domu -  nazwy obowiązków domowych, sprzętów domowych, 

wyrażanie opinii na temat obowiązków domowych oraz ustalanie ich podziału 

Au-pair gesucht / Praca jako au-pair 

 Karta pacy, podręcznik, 

ćwiczenia, wypowiedź 

ustna, odpowiedź ustna, 

praca projektowa, test 



przez Microsoft forms 

język francuski grupa UŚ 

Podsumowanie materiału leksykalnego i gramatycznego dot. Etapu 2 (wizyta u lekarza, tryb 

rozkazujący).  Ćwiczenia powtórzeniowe (do napisania dialog "U lekarza") 

Praca z tekstami ze str. 21; dawanie rad i poleceń / wyrażanie opinii na temat zdrowego trybu 

życia 

  

język hiszpański grupa ABK 

Czas przeszły Pretérito Perfecto. 

  

grupa KU 

kulinaria - podstawowe słownictwo; 

w restauracji - dialogi; 

 sprawdzenie wykonania 

ćwiczenia typu 

"odpowiedz na pytania", 

"uzupełnij"; 

historia Królestwo Polskie w pełnym i późnym średniowieczu - powtórzenie 

 

 ocena prezentacji, prac 

domowych i wypracowań 

nadesłanych przez 

uczniów, sprawdziany 

online 

 

wos Podstawy prawa  Ocenianie przesłanych 

prac i ćwiczeń 

przedsiębiorczość Typy i rodzaje gospodarek   

chemia T: Dobieranie współczynników metodą bilansu jonowo-elektronowego.  

T:Ogniwa galwaniczne - budowa 

T: Ogniwo Daniella 

T: Rodzaje półogniw. 

 

●  Karty pracy, pytania w 

formie kartkówki, 

klasówki - odpowiedzi w 

formie załączników 

skanów bądź zdjęć 

mailowo 

Przygotowanie prezentacji 

na zadany temat. 



fizyka Temat: Energia w ruchu drgającym. 

W ramach lekcji powtórzę część materiału 

z poprzedniej lekcji (a także z poprzedniego roku szkolnego) i pojawią się nowe zagadnienia: 

a) pojęcie pracy; 

b) pojęcie energii kinetycznej; 

c) praca siły sprężystości; pojęcie energii potencjalnej sprężystości; 

d) zasada zachowania energii mechanicznej 

w ruchu drgającym; omówienie przemian energii w ruchu drgającym. 

  

biologia Różnorodność morfologiczna grzybów 

Czynności życiowe grzybów (2 lekcje) 

Rozmnażanie się grzybów 

Cykle rozwojowe grzybów 

  

matematyka Wartość bezwzględna i jej interpretacja geometryczna -1 

Proste równania z wartością bezwzględną -1 

Nierówności z wartością bezwzględną-1 

Zadania powtórzeniowe -1 

 

 Prace domowe  

informatyka WSTĘP DO PROGRAMOWANIA W C++   

geografia -Liczba ludności świata i jej zmiany. Podręcznik strony 34-38. 

-Rozwój demograficzny. Podręcznik strony 39-45. 

 Testy na platformie 

TEAMS, odpowiedzi w 

trakcie zajęć. Przesyłanie 

przez uczniów 

wykonanych prac. 

religia - Czynić sobie ziemie poddaną. 

- Poprzez świat odkrywamy prawdę o Bogu. 

 

  

etyka Aktywne czytanie tekstów filozoficznych. O idei dobra w myśli Platona. 

Porównanie myśli Platona i myśli Arystotelesa. 

  

w.f. Oprócz propozycji ruchowej załączamy ciekawostki ze świata sportu lub mniej znane formy 

aktywności ruchowej. 

  



Tematy: 

1. Kształtowanie ( ogólnej sprawności fizycznej ) wydolności organizmu poprzez 

proponowany zestaw ćwiczeń cardio lub bieg w terenie. 

2. Wzmacnianie wybranych partii mięśniowych na podstawie zaproponowanego zestawu 

ćwiczeń. 

3. Rola rozciągania w kształtowaniu indywidualnej sprawności fizycznej. 

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

 

 

klasa 2/7 Sposób komunikowania się z uczniami za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania  

(19 – 23.10.) 

 Sposób weryfikacji wiedzy 

uczniów/ ustalenia ocen  

język polski Klasyczne i romantyczne pierwiastki w "Odzie do młodości" Adama Mickiewicza. 

"Romantyczność" manifestem programowym polskiego romantyzmu. 

Ludowy kodeks moralny w balladach Adama Mickiewicza. 

Romantyczny model miłości  w świetle IV cz."Dziadów". 

 Przyjęcie i sprawdzenie wysłanych  

przez uczniów drogą mailową zadań: 

notatek, opracowań wybranych  

zagadnień z lektur itp.  

Testy przy pomocy aplikacji  

Microsoft Forms 

język angielski grupa KS 

GastroDiplomacy – listening comprehension p72 Good food! Food and health Nutrition 

Food outlets and food Speaking: Discussing food and diet People talking about food and 

health ! Rozumienie ze słuchu Dobieranie project p74 The passive Verbs with two 

objects in passive structures use of English 

 Przesłanie zadań przez platformy 

goformative.org; readworks.org, 

quizlet.com Rozmowy i lekcje 

online przez aplikację MST Blog 

englishinreytan.blogspot.com 

Odwrócone lekcje: filmy 

gramatyczne online, ćwiczenia i 

weryfikacja poprzez konsultacje 

na zajęciach online. 



Konwersacje online 

grupa MK 

Solutions Gold Upper Intermediate, unit 6a i 6b + Use of English 
 

 

 - odpytywanie ustne podczas 

lekcji online 

- quiz ze słowek na Microfost 

Teams 

- aktywność 

 

grupa DP 

Insight Upper-Intermediate unit 4 d,e 

 

 Konwersacje online, prace 

pisemne 

język niemiecki 

 

grupa PMS 

„Verkehrsmittel” (strona 6 książka - LB i ćwiczenia AB) 

• nazwy środków transportu 

• zalety i wady poszczególnych środków transportu 

„Nach Amsterdam”  (str. 7 LB i AB, str. 81 AB) 

- stopniowanie przymiotników i przysłówków 

  

grupa JZ 

Haushaltsroboter / Robot w domu -  nazwy obowiązków domowych, sprzętów 

domowych, wyrażanie opinii na temat obowiązków domowych oraz ustalanie ich 

podziału 

Au-pair gesucht / Praca jako au-pair 

 Karta pacy, podręcznik, 

ćwiczenia, wypowiedź ustna, 

odpowiedź ustna, praca 

projektowa, test przez Microsoft 

forms 

język francuski grupa UŚ 

Podsumowanie materiału leksykalnego i gramatycznego dot. Etapu 2 (wizyta u lekarza, 

tryb rozkazujący).  Ćwiczenia powtórzeniowe (do napisania dialog "U lekarza") 

Praca z tekstami ze str. 21; dawanie rad i poleceń / wyrażanie opinii na temat zdrowego 

trybu życia 

  



język hiszpański grupa ABK 

Czas przeszły Pretérito Perfecto. 

  

grupa KU 

kulinaria - podstawowe słownictwo; 

w restauracji - dialogi; 

 sprawdzenie wykonania 

ćwiczenia typu "odpowiedz na 

pytania", "uzupełnij"; 

 

historia Polska w XIV-XV wieku. 

Europejski kolonializm doby nowożytnej 

 

 Prace otrzymywane od uczennic 

i uczniów.   

 

wos 22.10.2020  

Konstytucyjne prawa człowieka 

  

geografia Rozmieszczenie ludności na świecie. Migracje.  Praca domowa, aktywność na 

lekcji. 

przesiębiorczość Typy i rodzaje gospodarek   

chemia T: Ogniwo galwaniczne 

T: Siła elektromotoryczna ogniwa galwanicznego. 

 

●  Karty pracy, pytania w formie 

kartkówki, klasówki - 

odpowiedzi w formie 

załączników skanów bądź zdjęć 

mailowo 

Przygotowanie prezentacji na 

zadany temat. 

biologia Rola witamin. Nieorganiczne składniki pokarmów.   

fizyka 1. prawo powszechnego ciążenia, zakres stosowalności 
2. proste konsekwencje prawa powszechnego ciążenia, przyspieszenie swobodnego 
spadania 
3. ruch naturalnych satelitów jako przykład spadania swobodnego 

  

matematyka Nierówności z wartością bezwzględną – 2 godz. 

Równania liniowe z parametrem – 2 godz. 

Nierówności liniowe z parametrem – 2 godz. 

    



religia „Objawienie Boga w Starym i Nowym Testamencie.”  Odpytywanie w czasie lekcji 

etyka Aktywne czytanie tekstów filozoficznych. O idei dobra w myśli Platona. 

Porównanie myśli Platona i myśli Arystotelesa. 

  

w.f. Oprócz propozycji ruchowej załączamy ciekawostki ze świata sportu lub mniej znane 

formy aktywności ruchowej. 

Tematy: 

1. Kształtowanie ( ogólnej sprawności fizycznej ) wydolności organizmu poprzez 

proponowany zestaw ćwiczeń cardio lub bieg w terenie. 

2. Wzmacnianie wybranych partii mięśniowych na podstawie zaproponowanego zestawu 

ćwiczeń. 

3. Rola rozciągania w kształtowaniu indywidualnej sprawności fizycznej. 

  

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

 


