
Plan pracy z uczniami klasy 2c w aplikacji Microsoft Teams w okresie od 04.05.2020 – 15.05.2020 

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

wiedza  

o społeczeństwie 
2c Trybunały jako władza sądownicza. 

04.05.2020 

13:30 – 14:15  

język hiszpański 
2c 

gr.hiszp. 
Vocabulario: LOS MESES. PASADO-PRESENTE. FUTURO. 14:20 – 15:05  

język angielski 2c Co jest w wiadomościach? - czytanie, mówienie. 

06.05.2020 

11:45 – 12:30  

wiedza  

o społeczeństwie 
2c Organy kontroli państwowej- NIK,RPO, KRRiT. 12:40 – 13:25  

historia 2c Rządy Stefana Batorego. 13:30 – 14:15 
nauczanie  

dwujęzyczne 

matematyka 

w praktyce 
2c Rozwiązywanie zadań z planimetrii 14:20 – 15:05  

wiedza  

o społeczeństwie 
2c Współczesne spory światopoglądowe  - dyskusja. 

07.05.2020 

12:40 – 13:25 
nauczanie  

dwujęzyczne 

język niemiecki 
2c 

gr.niem. 

Wie sieht deine Freundin aus? Poznanie słownictwa z zakresu opisu wy-

glądu postaci. 
13:30 – 14:15  

historia 2c XVI wiek złotym wiekiem Polski - powtórzenie wiadomości, ćwiczenia. 
08.05.2020 

10:50 – 11:35  

język angielski 2c Mowa zależna - twierdzenia, ćwiczenia. 11:45 – 12:30  

historia 2c 
Absolutyzm we Francji - charakteryzujemy rządy Ludwików i kardynałów 

oraz pozycję państwa francuskiego. 

11.05.2020 

10:50 – 11:35  

wiedza  

o społeczeństwie 
2c 

Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego- IPN, 

policja, prokuratura, UOKiK. 
13:30 – 14:15  

język hiszpański 
2c 

gr.hiszp. 
Preterito indefinido. 14:20 – 15:05  

język polski 2c 
Impresjonizm w twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Analiza 

i interpretacja wybranych utworów poetyckich. 
12.05.2020 

09:50 – 10:35  

język niemiecki 
2c 

gr.niem. 

Sie hat eine schlanke Figur. Odmiana przymiotnika po rodzajniku okre-

ślonym. 
13:30 – 14:15  

wiedza  

o społeczeństwie 
2c Samorząd terytorialny w Polsce. 

13.05.2020 

12:40 – 13:25  

historia 2c Omawiamy następstwa wojny domowej w Anglii. 13:30 – 14:15 
nauczanie  

dwujęzyczne 

matematyka 

w praktyce 
2c Rozwiązywanie zadań z planimetrii 14:20 – 15:05  

  



język polski 2c 
Postawy dekadenckie  w wierszach "Koniec wieku XIX" oraz w „Nie 

wierzę w nic" Kazimierza Przerwy – Tetmajera. 

14.05.2020 

08:55 – 10:35  

wiedza  

o społeczeństwie 
2c Opinia publiczna i badanie opinii publicznej. 12:40 – 13:25 

nauczanie  
dwujęzyczne 

język niemiecki 
2c 

gr.niem. 

Hat Viola einen karierten Rock an? Ćwiczenia w odmianie przymiotnika 

po rodzajniku nieokreślonym. 
13:30 – 14:15  

historia 2c 
Wojna trzydziestoletnia 1618- 1648 - analizujemy genezę, przebieg 

i skutki tego krwawego konfliktu. 
15.05.2020 10:50 – 11:35  

Plan pracy z uczniami klasy 2c w aplikacji Microsoft Teams w okresie od 18.05.2020 – 22.05.2020 

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

historia 2c 
Zmiany polityczne w Europie w XVII wieku – opisujemy zmierzch Hisz-

panii, wzrost znaczenia Szwecji i Brandenburgii. 
18.05.2020 

10:50 – 11:35  

wiedza  

o społeczeństwie 
2c Zasady finansowania samorządu terytorialnego. 13:30 – 14:15  

historia 2c Charakteryzujemy kulturę baroku w Europie 

19.05.2020 

08:55 – 09:40 
nauczanie  

dwujęzyczne 

język polski 2c 
Kult sztuki i artysty w wierszu Kazimierza Przerwy- Tetmajera „Eviva 

l'arte!” 
09:50 – 10:35  

język niemiecki 
2c 

gr.niem. 
Auffallen ist wichtig! Wyrażanie opinii na temat ubrań i mody. 13:30 – 14:15  

język angielski 2c Wyrażanie i uzasadnianie opinii – mówienie. 

20.05.2020 

11:45 – 12:30  

wiedza  

o społeczeństwie 
2c Procedura uchwalania budżetu i system nadzoru nad samorządem. 12:40 – 13:25  

historia 2c Europa w XVII wieku - lekcja powtórzeniowa. 13:30 – 14:15 
nauczanie  

dwujęzyczne 

matematyka 

w praktyce 
2c Rozwiązujemy zadania z planimetrii. 14:20 – 15:05  

język polski 2c Młodopolskie nastroje w „Deszczu jesiennym” Leopolda Staffa 

21.05.2020 

09:00 – 09:40  

wiedza o  
społeczeństwie 

2c Środki masowego przekazu w Polsce i na świecie 12:40 – 13:25 
nauczanie  

dwujęzyczne 

język hiszpański 
2c 

gr.hiszp. 
Preterito indefinido. 13:30 – 14:15  

język niemiecki 
2c 

gr.niem. 

Wie findest du die hellgrüne Mütze? Ćwiczenia w odmianie przymiotnika 

po rodzajniku określonym. 
13:30 – 14:15  

język polski 2c Obraz Boga i człowieka w „Dies irae” Jana Kasprowicza 
22.05.2020 

09:00 – 09:40  

język angielski 2c Sekrety sukcesu – czytanie, mówienie. 11:45 – 12:30  



Plan pracy z uczniami klasy 2c w aplikacji Microsoft Teams w okresie od 25.05.2020 – 05.06.2020 

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

język polski 2c „Moralność pani Dulskiej” jako dramat mieszczański. 

25.05.2020 

09:55 – 10:35  

historia 2c 
Początki rządów Zygmunta III Wazy - opisujemy walkę monarchy 

o utrzymanie tronu szwedzkiego. 
10:50 – 10:35  

wiedza  

o społeczeństwie 
2c Utrwalenie wiadomości o ustroju RP 13:30 – 14:15  

historia 2c Walka o koronę carów. 

26.05.2020 

08:55 – 09:40 
nauczanie  

dwujęzyczne 

język polski 2c Charakterystyka rodziny Dulskich. Dulszczyzna dziś – dyskusja. 09:50 – 10:35  

język niemiecki 
2c 

gr.niem. 

Der rote Pullover gefällt mir auch. Ćwiczenia w odmianie przymiotnika 

po rodzajniku określonym. 
13:30 – 14:15  

język angielski 2c Strona bierna – ćwiczenia. 

27.05.2020 

11:45 – 12:30  

wiedza  

o społeczeństwie 
2c Ustrój RP – ćwiczenia. 12:40 – 13:25  

historia 2c Kozaczyzna i konflikty z Turcją w I połowie XVII wieku. 13:30 – 14:15 
nauczanie  

dwujęzyczne 

wiedza o  
społeczeństwie 

2c 
Edukacja w XXI wieku. Powtórzenie materiału z działu „Kultura, media, 

edukacja” 
28.05.2020 

12:40 – 13:25 
nauczanie  

dwujęzyczne 

język niemiecki 
2c 

gr.niem. 

Auf der Suche nach dem Schönheitsideal. Poznanie słownictwa związane-

go z zabiegami pielęgnacyjnymi. 
13:30 – 14:15  

historia 2c 
Początki rządów Zygmunta III Wazy - opisujemy walkę monarchy 

o utrzymanie tronu szwedzkiego. 29.05.2020 
10:50 – 11:35  

język angielski 2c Have,get something done – przypomnienie wiadomości. 11:45 – 12:30  

język polski 2c „Ludzie bezdomni” jako powieść młodopolska. 

01.06.2020 

09:55 – 10:35  

historia 2c 
Analizujemy klęskę RP w XVII wieku - potop szwedzki 1655- 1660 jako 

nieudany rozbiór Polski. 
10:50 – 11:35  

wiedza  

o społeczeństwie 
2c Ustrój RP – praca klasowa 13:30 – 14:15 praca klasowa 

historia 2c 
Rzeczpospolita po potopie szwedzkim – wojna domowa i rządy Michała 

Korybuta Wiśniowieckiego. 
02.06.2020 

08:55 – 09:40 
nauczanie  

dwujęzyczne 

język niemiecki 
2c 

gr.niem. 

Lässt du deine Tasche in der Garderobe? Odmiana i stosowanie czasowni-

ka „lassen”. 
13:30 – 14:15  

 

 



język polski 2c 
Romantyk? Pozytywista? Hamlet dzisiejszy? Kim jest Tomasz Judym? 

dyskusja. 

03.06.2020 

09:50 – 10:35  

język angielski 2c 
Mówienie – wizerunek, wyrażanie i uzasadnianie opinii, relacjonowanie 

wydarzeń. 
11:45 – 12:30  

wiedza  

o społeczeństwie 
2c Ćwiczenia utrwalające – karty pracy z zadaniami maturalnymi. 12:40 – 13:25  

historia 2c Rządy Jana III Sobieskiego. 13:30 – 14:15 
nauczanie  

dwujęzyczne 

wiedza o  
społeczeństwie 

2c 
Sprawdzian  wiadomości i umiejętności z działu „Kultura, media,  

edukacja” 
04.06.2020 

12:40 – 13:25 
nauczanie  

dwujęzyczne 
sprawdzian 

język niemiecki 
2c 

gr.niem. 

Warum lässt du so lange auf dich warten? Ćwiczenia w odmianie i stoso-

waniu czasownika „lassen”. 
13:30 – 14:15  

język polski 2c 
„Zmierzch” Stefana Żeromskiego – poruszające opowiadanie o losie  

nędzarzy. 
05.06.2020 

09:00 – 09:40  

historia 2c 
Kryzys Rzeczypospolitej w XVII wieku – analizujemy bilans zniszczeń 

wojennych i przekształceń wewnętrznych. 
10:50 – 11:35  

Plan pracy z uczniami klasy 2c w aplikacji Microsoft Teams w okresie od 15.06.2020 – 25.06.2020 

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

historia 2c 
Kryzys Rzeczypospolitej w XVII wieku – analizujemy bilans zniszczeń 

wojennych i przekształceń wewnętrznych. 

15.06.2020 

10:50 – 11:35  

wiedza  

o społeczeństwie 
2c Ćwiczenia  maturalne – zakres kl. 2 13:30 – 14:15  

język hiszpański 
2c 

gr.hiszp. 
Powtórzenie zrealizowanych tematów. 14:20 – 15:05  

język niemiecki 
2c 

gr.niem. 
Muzykanci z Bremy w naszej interpretacji. 16.06.2020 13:30 – 14:15  

wiedza  

o społeczeństwie 
2c Ćwiczenia  maturalne – zakres kl. 2 – pisanie rozprawki o Ustroju RP. 

17.06.2020 

12:40 – 13:25  

historia 2c Barok i sarmatyzm 13:30 – 14:15 
nauczanie  

dwujęzyczne 

matematyka 

w praktyce 
2c Przypomnienie wiadomości z działu Funkcja trygonometryczna 14:20 – 15:05  

wiedza  
o społeczeństwie 

2c Subkultury młodzieżowe – podsumowanie projektu 

18.06.2020 

12:40 – 13:25 
nauczanie  

dwujęzyczne 

język niemiecki 
2c 

gr.niem. 
Rozmawiamy o wakacyjnych planach. 13:30 – 14:15  

język hiszpański 
2c 

gr.hiszp. 
Powtórzenie zrealizowanych tematów. 13:30 – 14:15  

 



historia 2c 
Gospodarka i społeczeństwo w XVIII wieku - opisujemy demografię, 

rozwój społeczny oraz techniczny epoki. 19.06.2020 
10:50 – 11:35  

język angielski 2c Znajomość środków językowych – minidialogi. 11:45 – 12:30  

historia 2c 
Oświecenie: opisujemy XVIII- wieczną filozofię, myśl społeczno- 

polityczną i rewolucję naukową. 
22.06.2020 

10:50 – 11:35  

wiedza  

o społeczeństwie 
2c Zadania  maturalne – zakres kl. 2 13:30 – 14:15  

historia 2c Budowa imperium rosyjskiego 23.06.2020 08:55 – 09:40 
nauczanie  

dwujęzyczne 

wiedza  

o społeczeństwie 
2c Zadania  maturalne – zakres kl. 2 

24.06.2020 

12:40 – 13:25  

historia 2c Absolutyzm oświecony w Prusach i Austrii 13:30 – 14:15 
nauczanie  

dwujęzyczne 

matematyka 

w praktyce 
2c Przypomnienie wiadomości z działu Ciągi 14:20 – 15:05  

wiedza o społe-
czeństwie 

2c Analizujemy artykuły na temat bieżących wydarzeń 25.06.2020 12:40 – 13:25 
nauczanie  

dwujęzyczne 

  


