
Plan pracy z uczniami klasy 2b w aplikacji Microsoft Teams w okresie od 15.04.2020 – 30.04.2020 

przedmiot klasa Temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

matematyka 2b Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych. 16.04.2020 11:45 – 12:30  

matematyka 2b Zastosowanie funkcji trygonometrycznych. 20.04.2020 08:00 – 08:45  

matematyka 

w praktyce 
2b Funkcje trygonometryczne – wprowadzenie. 21.04.2020 12:00 – 12:45  

geografia 2b Jak ocenić wartość ziemi uprawnej?- klasy bonitacyjne gleb. 22.04.2020 08:55 – 09:40  

matematyka 2b Funkcje trygonometryczne kąta wypukłego. 

23.04.2020 

11:45 – 12:30  

matematyka 

w praktyce 
2c Wprowadzenie do planimetrii. 13:00 – 13:45  

matematyka 2b Podstawowe tożsamości trygonometryczne. 27.04.2020 10:50 – 11:35  

geografia 2b Zmieniająca się rola przemysłu we współczesnym świecie. cz.2 29.04.2020 08:55-09:40  

geografia 2b Czynniki lokalizacji przemysłu cz.1 30.04.2020 09:50-10:35  

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

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

język hiszpański 
2b 

gr.hiszp. 
CALLE 13. 

04.05.0202 

10:50 – 11:35  

język niemiecki 
2b 

gr.niem. 

Denn oder weil? Wokół zdania okolicznikowego przyczyny ze spójnikiem 

„weil” i „denn”. 
10:50 – 11:35  

matematyka 2b Miary kątów w trójkącie. 
05.05.2020 

09:50 – 10:35  

geografia 2b Czynniki lokalizacji przemysłu cz.2 11:45 – 12:30  

geografia 2b Zasoby naturalne Ziemi. Podział i rola surowców mineralnych.cz.1 
06.05.2020 

10:50 – 11:35  

matematyka 2b Miary kątów w wielokącie – zadania typu „wykaż, że…” 12:40 – 13:25  

język polski 2b 
Co Wyspiański zobaczył w bronowickiej chacie? Wprowadzenie w  pro-

blematykę „Wesela”. 

07.05.2020 

08:55 – 09:40  

matematyka 2b Praca klasowa – funkcje trygonometryczne. 10:50 – 11:35 praca klasowa 

geografia 2b Zasoby naturalne Ziemi. Podział i rola surowców mineralnych. cz.2 11:45 – 12:30  

historia 2b 
Reformacja i kontrreformacja w Rzeczypospolitej - charakteryzujemy mo-

zaikę religijną wczesnonowożytnej Polski. 
12:40 – 13:25  



geografia 2b Bilans energetyczny świata. cz.1 

08.05.2020 

09:50 – 10:35  

historia 2b 
Rzeczpospolita Obojga Narodów - opisujemy unię lubelską i zasady pań-

stwa polsko- litewskiego. 
09:50 – 10:35  

język polski 2b Obraz inteligencji i chłopów przełomu wieków w „Weselu” S. Wyspiańskiego. 10:50 – 11:35  

matematyka 2b Cechy przystawania trójkątów. 11:45 – 12:30  

matematyka 

w praktyce 
2b Trygonometria – powtórzenie wiadomości. 12:40 – 13:25  

historia 2b Pierwsi władcy elekcyjni - opisujemy zasady elekcji i Henryka Walezego. 

11.05.2020 

08:55 – 09:40  

matematyka 

w praktyce 
2b Rozwiązujemy zadania z planimetrii. 09:50 – 10:35  

język niemiecki 
2b 

gr.niem. 

Was ist für uns „typisch deutsch” und was ist „typisch polnisch”? Dyskusja 

na temat stereotypów. 
10:50 – 11:35  

język polski 2b Symbole w „Weselu” S. Wyspiańskiego. 12:40 – 13:25  

język polski 2b 
Konfrontacja mitów narodowych z rzeczywistością w „Weselu” 

S. Wyspiańskiego. 

12.05.2020 

08:00 – 08:45  

matematyka 2b Stosowanie cech przystawania trójkątów w zadaniach na dowodzenie. 09:50 – 10:35  

geografia 2b Bilans energetyczny świata. cz.2 11:45 – 12:30  

historia 2b Pierwsi władcy elekcyjni - analizujemy rządy Stefana Batorego. 13:30 – 14:15  

geografia 2b Produkcja energii elektrycznej. cz.1 
13.05.2020 

10:50 – 11:35  

matematyka 2b Wielokąty podobne. 12:40 – 13:25  

język polski 2b „Wesele” S. Wyspiańskiego jako dramat neoromantyczny. 

14.05.2020 

08:55 – 09:40  

matematyka 2b Cechy podobieństwa trójkątów. 10:50 – 11:35  

geografia 2b Produkcja energii elektrycznej. cz.2 11:45 – 12:30  

historia 2b XVI wiek złotym wiekiem Europy - powtórzenie wiadomości, ćwiczenia. 12:40 – 13:25  

geografia 2b Typy elektrowni. cz.1 

15.05.2020 

09:50 – 10:35  

historia 2b XVI wiek złotym wiekiem Polski - powtórzenie wiadomości, ćwiczenia. 09:50 – 10:35  

matematyka 2b Stosowanie cech podobieństwa trójkątów w zadaniach na dowodzenie. 11:45 – 12:30  

 

 

 



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

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

historia 2b 
Analizujemy wojnę domową i reorganizację monarchii parlamentarnej 

w Anglii w XVII – XVIII wieku. 

18.05.2020 

08:55 – 09:40  

matematyka 

w praktyce 
2b Rozwiązujemy zadania z planimetrii. 09:50 – 10:35  

język niemiecki 
2b 

gr.niem. 
Sie muss das Reiten noch lernen. O rzeczownikach odczasownikowych. 10:50 – 11:35  

język polski 2b 
Sprawdzian z zakresu znajomości treści i problematyki „Wesela”  

S. Wyspiańskiego. 
12:40 – 13:25 sprawdzian 

język polski 2b 
Biologiczne i kulturowe uwarunkowania ludzkich zachowań w „Chłopach”  

W. Reymonta. 

19.05.2020 

08:55 – 09:40  

matematyka 2b Pola wielokątów podobnych. 09:50 – 10:35  

geografia 2b Typy elektrowni. cz.2 11:45 – 12:30  

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

oraz pozycję państwa francuskiego. 
13:30 – 14:15  

język angielski 2b 
Stosowanie II trybu warunkowego oraz wyrażeń I’d rather, I wisz, If only, 

It’s time. 

20.05.2020 

8:55 – 9:40  

geografia 2b Obszary koncentracji przemysłu i procesy jego restrukturyzacji. cz.1 10:50 – 11:35  

język polski 2b Obyczaje i obrzędy w „Chłopach” W. Reymonta. 11:45 – 12:30  

matematyka 2b Długość okręgu i pole koła. 12:40 – 13:25  

matematyka 2b Kąty w okręgu – wprowadzenie. 

21.05.2020 

10:50 – 11:35  

geografia 2b Obszary koncentracji przemysłu i procesy jego restrukturyzacji. cz.2 11:45 – 12:30  

historia 2b 
Wojna trzydziestoletnia 1618-1648 - analizujemy genezę, przebieg i skutki 

tego krwawego konfliktu. 
12:40 – 13:25  

geografia 2b Przemysł zaawansowanej technologii. cz.1 

22.05.2020 

09:50 – 10:35  

język polski 2b Sprawdzian widomości z treści i problematyki „Chłopów” W. Reymonta 10:50 – 11:35 sprawdzian 

matematyka 2b Kąty w okręgu – ćwiczenia. 11:45 – 12:30  

 

  



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

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

historia 2b 
Analizujemy zmiany polityczne w Europie w XVII wieku - zmierzch 

Hiszpanii, wzrost znaczenia Szwecji i Brandenburgii. 

25.05.2020 

08:55 – 09:40  

język niemiecki 
2b 

gr.niem. 
Rozmowa na temat przyjaźni w życiu człowieka. 10:50 – 11:35  

język hiszpański 
2d 

gr.hiszp. 

Vocabulario. Los  meses – Decir fechas – Introducción al tiempo verbal 

Pasado.Słownictwo, miesiące, wymowa dat, Wprowadzenie w czas przeszły. 
10:50 – 11:35  

język polski 2b Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu literatury modernistycznej. 

26.05.2020 

08:00 – 08:45  

matematyka 2b Pole trójkąta o danych dwóch bokach i kącie między nimi. 09:50 – 10:35 
lekcja z udziałem 

opiekuna stażu 

geografia 2b Przemysł zaawansowanej technologii cz.2 11:45 – 12:30  

historia 2b Definiujemy kulturę baroku w Europie - kanony i twórców. 13:30 – 14:15  

język polski 2b 
Rodzaje stylizacji występujące w utworach literackich. Tworzymy kon-

spekt wypowiedzi ustnej w oparciu o fragment „Chłopów” W. Reymonta. 

27.05.2020 

08:00 – 08:45  

język polski 2b 
„Zrzucam z ramion płaszcz Konrada” – wprowadzenie do literatury dwu-

dziestolecia międzywojennego. 
08:55 – 09:40  

geografia 2b 
Interakcje – wpływ przemysłu na środowisko i przestrzeń społeczno go-

spodarczą, zadania. 
10:50 – 11:35  

matematyka 2b Obliczanie pola trójkąta z zastosowaniem różnych wzorów. 12:40 – 13:25  

język polski 2b Myśl filozoficzna dwudziestolecia międzywojennego. 

28.05.2020 

08:55 – 09:40  

matematyka 2b Pole równoległoboku o danych bokach i kącie między nimi. 10:50 – 11:35  

geografia 2b Maturalne karty pracy, zadania z działu- Przemysł. 11:45 – 12:30  

historia 2b Europa w XVII wieku - powtórzenie wiadomości, ćwiczenia. 12:40 – 13:25  

historia 2b 
Początki rządów Zygmunta III Wazy - opisujemy walkę monarchy o 

utrzymanie tronu szwedzkiego. 

29.05.2020 

09:50 – 10:35  

geografia 2b Przemysł - lekcja powtórzeniowa - test 09:50 – 10:35 test 

matematyka 2b Obliczanie pól czworokątów. 11:45 – 12:30  

historia 2b 
Władysław Jagiełło i jego synowie – analizujemy politykę Polski do 

połowy XV wieku. 

01.06.2020 

08:55 – 09:40  

język niemiecki 
2b 

gr.niem. 
Ćwiczenia w opisywaniu postaci. 10:50 – 11:35  

język polski 2b W kręgu Skamandra. Poznajemy poglądy i przedstawicieli grupy poetyckiej. 12:40 – 13:25  

 



matematyka 2b Wzór na długość odcinka - wprowadzenie. 

02.06.2020 

09:50 – 10:35  

geografia 2b Znaczenie usług we współczesnym świecie cz.1 11:45 – 12:30  

historia 2b 
Opisujemy problem kozacki i konflikty z Turcją w czasach Zygmunta III 

Wazy. 
13:30 – 14:15  

geografia 2b Znaczenie usług we współczesnym świecie cz.2 
03.06.2020 

10:50 – 11:35  

matematyka 2b Obliczanie obwodu wielokąta o danych wierzchołkach. 12:40 – 13:25  

język angielski 2b 
Trening umiejętności maturalnych – Rozmowa na podstawie materiału 

stymulującego. 

04.06.2020 

9:50 – 10:35  

matematyka 2b Wzajemne położenie dwóch okręgów. 10:50 – 11:35  

geografia 2b Transport cz.1 11:45 – 12:30  

historia 2b 
Analizujemy klęskę RP w XVII wieku - powstanie Chmielnickiego 

1648-1654 i wojnę z Moskwą 1654-1667. 
12:40 – 13:25  

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

nieudany rozbiór Polski. 

05.06.2020 

09:50 – 10:35  

geografia 2b Transport cz.2 09:50 – 10:35  

matematyka 2b Położenie okręgów w układzie współrzędnych. 11:45 – 12:30  

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

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

historia 2b 
Powstanie Chmielnickiego i potop szwedzki - analizujemy wyjście Polski 

z jednoczesnego najazdu ze wschodu i północy. 

15.06.2020 

 

08:55 – 09:40  

matematyka 

w praktyce 
2b Przypomnienie wiadomości z działu Planimetria. 09:50 – 10:35  

język niemiecki 
2b 

gr.niem. 
Muzykanci z Bremy w naszej interpretacji. 10:50 – 11:35  

język hiszpański 
2b 

gr.hiszp. 
Powtórzenie zrealizowanych tematów. 10:50 – 11:35  

język angielski 2b Eyes on Poland- rozmawiamy na temat Polaków. 11:45 – 12:30  

język polski 2b 
Futuryści – krzykliwa kontestacja. Analiza i interpretacja utworu Brunona 

Jasieńskiego pt. „But w butonierce”. 
12:40 – 13:25  

matematyka 2b Wzajemne położenie okręgu i prostej. 

16.06.2020 

09:50 – 10:35  

historia 2b 
Rzeczpospolita po "potopie" - analizujemy różne aspekty marazmu 

politycznego Polski w XVII weku. 
13:30 – 14:15  

geografia 2b Rozwój turystyki na świecie cz.1 17.06.2020 10:50 – 11:35  



matematyka 2b Współrzędne środka odcinka. 12:40 – 13:25  

język polski 2b 
Poezja – akcja międzysłowna. Poznajemy program  oraz przedstawicieli 

Awangardy Krakowskiej. 

18.06.2020 

08:55 – 09:40  

język angielski 2b Rozwiązywanie przykładowych testów maturalnych – poziom podstawowy. 09:50 – 10:35  

matematyka 2b 
Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty, proste prostopadłe – 

przypomnienie wiadomości. 
10:50 – 11:35  

geografia 2b Rozwój turystyki na świecie cz.2 11:45 – 12:30  

historia 2b 
Rządy Jana III Sobieskiego (1674- 1696) - analizujemy znaczenie 

zwycięstwa wiedeńskiego w polskiej historii i kulturze. 
12:40 – 13:25  

geografia 2b Regiony turystyczne świata cz.1 

19.06.2020 

09:50 – 10:35  

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

wojennych i przekształceń wewnętrznych. 
09:50 – 10:35  

matematyka 2b Równanie symetralnej odcinka. 11:45 – 12:30  

historia 2b 
Barok w Polsce i kultura sarmatyzmu - charakteryzujemy wspólne 

i odmienne elementy kulturowe. 

22.06.2020 

08:55 – 09:40  

matematyka 

w praktyce 
2b Przypomnienie wiadomości z działu Ciągi 09:50 – 10:35  

język polski 2b 
Poezja Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Analiza i interpretacja wy-

branych utworów. 
12:40 – 13:25  

matematyka 2b Planimetria w zadaniach maturalnych. 

23.06.2020 

09:50 – 10:35  

geografia 2b Regiony turystyczne świata cz.2 11:45 – 12:30  

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

rozwój społeczny oraz techniczny epoki. 
13:30 – 14:15  

geografia 2b Nowoczesne usługi 
24.06.2020 

10:50 – 11:35  

matematyka 2b Zestaw zadań maturalnych – próbny arkusz. 12:40 – 13:25  

matematyka 2b Zestaw zadań maturalnych – próbny arkusz. 
25.06.2020 

10:50 – 11:35  

geografia 2b Usługi – Interakcje, podsumowanie pracy w klasie drugiej 11:45 – 12:30  

  


