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

klasa

fizyka

1a

język polski

1a

fizyka

1a

język polski

1a

język polski

1a

temat
Praca i energia.
Humanista i obywatel w „Pieśniach”. Analiza i interpretacja wybranych
utworów poety.
Energia mechaniczna.
Bóg niewidzialny – analiza i interpretacja wybranych psalmów w przekładzie J. Kochanowskiego.
Czy tylko błahostki? Analiza i interpretacja wybranych fraszek J. Kochanowskiego.

data

godz. rozpoczęcia
i zakończenia

20.04.2020

10:00 – 10:45

21.04.2020

11:45 – 12:30

27.04.2020

09:50 – 10:35

29.04.2020

08:55 – 09:40

30.04.2020

10:50 – 11:35

uwagi

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

klasa

język polski

1a

język hiszpański

1a
gr.hiszp.
1a
gr.niem.

język niemiecki

temat

data

Kryzys filozofa i chrześcijanina w „Trenach” J. Kochanowskiego. Analiza
i interpretacja wybranych utworów.
LA CIUDAD. ¿DÓNDE ESTÁ..?

godz. rozpoczęcia
i zakończenia
09:50 – 10:35

04.05.2020

Das Kind oder ein Kind? Utrwalenie wiadomości na temat stosowania
rodzajników określonych oraz rodzajników nieokreślonych.
Rozwiązywanie zadań z pracy i energii.

12:40 – 13:25
12:40 – 13:25
09:50 – 10:35

fizyka

1a
1a

Wykorzystanie własności trójkątów przystających i podobnych w dowodzeniu.

05.05.2020

matematyka
język polski

1a

Rozterki religijne w „Trenach” J. Kochanowskiego.

06.05.2020

10:50 – 11:35

matematyka

1a

Wykorzystanie własności trójkątów przystających i podobnych w dowodzeniu.

07.05.2020

13:00 – 13:45

wiedza
o społeczeństwie

1a

Wybory prezydenckie, uprawnienia prezydenta

język niemiecki

1a
gr.niem.

historia

1a

Du möchtest eine Party machen. Ćwiczenia w odmianie formy „möchte”.
Początki państwa polskiego - opisujemy rządy Bolesława Chrobrego i jego
czasy.

11:45 – 12:30

09:50 – 10:35
08.05.2020

11:45 – 12:30
13:30 – 14:15

uwagi

język polski

1a

Polityka w „Odprawie posłów greckich” J. Kochanowskiego.

matematyka

1a

język niemiecki

1a
gr.niem.

biologia

1a

Inne przemiany metaboliczne.

fizyka

1a

Przemiany energii mechanicznej.

matematyka

1a

Rozwiązywanie zadań dotyczących wielokątów podobnych.

język polski

1a

Konflikt młodych ze starymi w „Odprawie posłów greckich” J. Kochanowskiego.

język polski

1a

Na czym polega prawdziwy patriotyzm? Analiza postawy Antenora.

biologia

1a

Oddychanie tlenowe i beztlenowe – utrwalenie wiadomości.

matematyka

1a

Wprowadzenie twierdzenia Talesa.

wiedza
o społeczeństwie

1a

Wybór i zadania Rady Ministrów

język niemiecki

1a
gr.niem.

Wykorzystanie własności trójkątów przystających i podobnych w dowodzeniu.
Bratwurst mit Pommes oder Wiener Schnitzel mit Kartoffelpüree? Co
i jak jedzą Niemcy?

09:50 – 10:35
11.05.2020

10:50 – 11:35
12:40 – 13:25
08:55 – 09:40

12.05.2020

09:50 – 10:35
11:45 – 12:30

13:05.2020

10:50-11:35
09:50 – 10:35

14.05.2020

10:50 – 11:35
13:00 – 13:45
09:50 – 10:35

15.05.2020
O zwyczajach związanych z kulturą jedzenia w krajach europejskich.

11:45 – 12:30

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

język polski

1a

„Sonety do Laury” F. Petrarki jako liryczny pamiętnik miłości.

09:50 – 11:35

matematyka

1a

Stosowanie twierdzenia Talesa.

10:50 – 11:35

język niemiecki

1a
gr.niem.
1a
gr.hiszp.

język hiszpański

temat

Mein Lieblingsessen. Rozmowa na temat ulubionego jedzenia.

data

godz. rozpoczęcia
i zakończenia

przedmiot

18.05.2020

12:40 – 13:25

Repaso tema transportes. Verbo. IR. Preposiciones EN-A
Powtórzenie tematu transport. Czasownik IR iść, jechać. Przyimki W/DO.

12:40 – 13:25
08:55 – 09:40

biologia

1a

Inne procesy metaboliczne.

fizyka

1a

Rozwiązywanie zadań z zasady zachowania energii.

matematyka

1a

Szkicowanie wykresu funkcji.

geografia

1a

Geologia i geomorfologia - powtórzenie wiadomości, ćwiczenia.

19.05.2020

09:50 – 10:35
11:45 – 12:30

20.05.2020

12:40 – 13:25

uwagi

język angielski
język angielski

1a
Czytanie tekstu ze zrozumieniem. Breaking news.
gr.podst.
1a
Review Unit 6 - podsumowanie wiadomości i umiejętności z rozdziału 6.
gr.zaaw.

11:45 – 12:30
12:40 – 13:25

Mein Wohnort. Ćwiczenia leksykalne związane z miejscem zamieszkania.

11:45 – 12:30

1a

Szekspir wobec teatralnej tradycji antycznej („Romeo i Julia”).

08:00 – 08:45

1a

Władza sądownicza w Polsce

1a

Zasady zdrowego stylu życia

12:40 – 13:25

1a

Gospodarka średniowiecznej Polski na tle Europy – podsumowanie, ćwiczenia.

13:30 – 14:15

1a

język niemiecki

1a
gr.niem.

język polski

historia

21.05.2020

Przesunięcie wykresu funkcji wzdłuż osi OX.

matematyka

wiedza
o społeczeństwie
edukacja dla
bezpieczeństwa

8:55 – 9:40

22.05.2020

09:50 – 10:35

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

klasa

temat

język polski

1a

W. Szekspir ekspertem od uczuć.

matematyka

1a

Przesunięcie wykresu funkcji wzdłuż osi OY.

język niemiecki

1a
gr.niem.

biologia

data

godz. rozpoczęcia
i zakończenia
09:50 – 10:35

25.05.2020

10:50 – 11:35

In der Stadt gibt es keinen Fluss. Poznanie zwrotu „es gibt”.

12:40 – 13:25

1a

Fotosynteza i chemosynteza – analiza porównawcza.

08:55 – 09:40

fizyka

1a

Moc.

09:50 – 10:35

język angielski

1a
gr.zaaw.

matematyka

1a

Podstawowe zależności między funkcjami trygonometrycznymi.

11:45 – 12:30

historia

1a

Początki średniowiecza w Polsce - powtórzenie wiadomości, ćwiczenia.

12:40 – 13:25

język polski

1a

Ponadczasowość wersów o kochankach z Werony

10:50 – 11:35

geografia
język angielski

Czytanie tekstu ze zrozumieniem. Breaking news

Gleby występujące na naszej planecie - analizujemy ich powstawanie,
rodzaje, przydatność w gospodarce człowieka.
1a
Zastosowanie stopnia najwyższego przymiotnika do opisu warunków pogr.podst. godowych.

26.05.2020

27.05.2020

1a

język polski

1a

Poznajemy zasady tworzenia rozprawki maturalnej.

matematyka

1a

Obliczanie funkcji trygonometrycznych kąta wypukłego.

10:50 – 11:35

12:40 – 13:25
08:55 – 09:40

28.05.2020

09:50 – 10:35
12:40 – 13:25

uwagi

język polski

1a

Makbet pod lupą psychologów.

08:00 – 08:45

wiedza
o społeczeństwie

1a

Organy kontroli państwowej.

09:50 – 10:35

język niemiecki

1a
gr.niem.

edukacja dla
bezpieczeństwa

1a

Choroby cywilizacyjne i problemy zdrowia psychicznego

12:40 – 13:25

język polski

1a

Tajemnica Birnamskiego lasu, czyli co uśpiło czujność Makbeta?

09:50 – 10:35

matematyka

1a

Dowodzenie prostych tożsamości trygonometrycznych.

język niemiecki

1a
gr.niem.

biologia

So wohne ich. Ćwiczenia w opisywaniu miejsca zamieszkania.

29.05.2020

01.06.2020

11:45 – 12:30

10:50 – 11:35

Mein Zimmer ist cool. Poznanie kolorów oraz nazw przedmiotów znajdujących się w pokoju.

12:40 – 13:25

1a

Kierunki przemian metabolicznych – utrwalenie wiadomości.

08:55 – 09:40

fizyka

1a

Powtórzenie wiadomości z działu praca, moc, energia.

09:50 – 10:35

język angielski

1a
gr.zaaw.

matematyka

1a

historia

1a

język polski

1a

geografia
język angielski

1a

Zastosowanie strony biernej czasu present simple oraz past simple w podawaniu informacji o wykonywanej czynności.

02.06.2020

Obliczanie funkcji trygonometrycznych kąta wypukłego.
Monarchia Kazimierza Wielkiego - charakteryzujemy politykę
wewnętrzną i zagraniczną monarchy.
O złożoności ludzkiej natury – charakterystyce bohaterów „Hamleta”
W. Szekspira.

10:50 – 11:35
11:45 – 12:30
12:40 – 13:25
10:50 – 11:35

03.06.2020

Szata roślinna Ziemi - opisujemy strefy i typy roślinności.

12:40 – 13:25

1a
Review Unit 6 - podsumowanie wiadomości i umiejętności z rozdziału 6.
gr.podst.

8:55 – 9:40
04.06.2020

język polski

1a

„Być albo nie być...?” o dramacie wyborów w „Hamlecie”.

matematyka

1a

Zamiana postaci ogólnej na kanoniczną i odwrotnie.

12:40 – 13:25

język polski

1a

Wzorzec rycerza w „Hamlecie” W. Szekspira.

08:00 – 08:45

wiedza
o społeczeństwie

1a

Organy ochrony prawa

język niemiecki

1a
gr.niem.

edukacja dla
bezpieczeństwa

1a

Neben dem Supermarkt gibt es einen Kiosk. Ćwiczenia dotyczące przyimków zmiennych z celownikiem.
Choroby cywilizacyjne i problemy zdrowia psychicznego.

09:50 – 10:35

09:50 – 10:35
05.06.2020

11:45 – 12:30
12:40 – 13:25

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

język polski

1a

Barok epoką kontrastów. Wprowadzenie do epoki.

09:50 – 10:35

matematyka

1a

Zamiana postaci ogólnej na kanoniczną i odwrotnie

10:50 – 11:35

język niemiecki

1a
gr.niem.
1a
gr.hiszp.

język hiszpański
fizyka
historia
język angielski

1a

temat

Muzykanci z Bremy w naszej interpretacji.

data

godz. rozpoczęcia
i zakończenia

przedmiot

15.06.2020

Powtórzenie zrealizowanych tematów.

12:40 – 13:25

Sprawdzian wiadomości z działu praca, moc, energia

Unia Polski z Litwą w 1385 roku i panowanie Władysława Jagiełły opisujemy przełomowy sojusz naszego średniowiecza.
Zastosowanie konstrukcji be going to oraz spójników wprowadzających
1a
zdania okolicznikowe czasu do opisywania planów i zamiarów na przygr.podst.
szłość.

12:40 – 13:25

09:50 – 10:35
16.06.2020

1a

12:40 – 13:25
08:55 – 09:40

17.06.2020

09:50 – 10:35

chemia

1a

Obliczenia stechiometryczne.

geografia

1a

Szata roślinna Ziemi - opisujemy strefy i typy roślinności.

12:40 – 13:25

język polski

1a

Człowiek wobec nieskończoności – poznajemy poglądy filozoficzne epoki.

09:50 – 10:35

biologia

1a

Mitoza i mejoza – analiza porównawcza.

10:50 – 11:35

język angielski

1a
gr.zaaw.

matematyka

1a

Rozwiązywanie równań kwadratowych

12:40 – 13:25

język polski

1a

Poezja metafizyczna Mikołaja Sępa Szarzyńskiego – analiza i interpretacja
wybranych utworów

08:00 – 08:45

wiedza
o społeczeństwie

1a

Samorząd terytorialny – zadania i sposób działania.

09:50 – 10:35

język niemiecki
język hiszpański

1a
gr.niem.
1a
gr.hiszp.

Rozmawianie na temat prac rozwojowych nad produktem z wykorzystaniem poznanego słownictwa w oparciu o tekst pt. "Monopoly - the birth of
a brand".

18.06.2020
11:45 – 12:30

Czytamy blog Tymka. Ewaluacja wiedzy i umiejętności.

11:45 – 12:30
19.06.2020

Powtórzenie zrealizowanych tematów.

11:45 – 12:30

edukacja dla
bezpieczeństwa

1a

Podsumowanie wiadomości z edukacji dla bezpieczeństwa

12:40 – 13:25

historia

1a

Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim - opisujemy skutki zmagań aż do
końca średniowiecza.

13:30 – 14:15

uwagi

język polski

1a

Intelektualna gra z czytelnikiem w wierszach J. A. Morsztyna. Analiza
utworów poety.

09:50 – 10:35
22.06.2020

matematyka

1a

Rozwiązywanie równań kwadratowych

10:50 – 11:35

fizyka

1a

Projekt: Pożywienie to też energia.

09:50 – 10:35

język angielski

1a
gr.zaaw.

Zastosowanie strony biernej czasu present continuous oraz past continuous
w zdaniach.

matematyka

1a

Rozwiązywanie równań kwadratowych

historia

1a

Monarchia polska w XIV- XV wieku - analizujemy jej kształt
i funkcjonowanie.

geografia

1a

Sfery naszej planety - pogadanka o interakcjach w świecie przyrody.

matematyka

1a

Rozwiązywanie równań kwadratowych

język angielski

1a
Review Unit 7 - podsumowanie wiadomości i umiejętności z rozdziału 7
gr.podst.

10:50 – 11:35
23.06.2020

11:45 – 12:30
12:40 – 13:25

24.06.2020

12:40 – 13:25
12:40 – 13:25

25.06.2020

08:55 – 09:40

