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

przedmiot klasa temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

język angielski 1e gr. 1 
Rozmawianie na temat doświadczeń życiowych w oparciu o wysłuchany 

dialog 

18.05.2020 

08:55 – 09:40  

język angielski 1e gr. 2 Rozmowa o pracę - wykorzystanie języka formalnego w odgrywaniu ról. 09:50 – 10:35  

język niemiecki 
1e 

gr.niem. 
Lernideen. Omówienie prac domowych. 13:30 – 14:15  

historia 1e 
Rozpad systemu kolonialnego - charakteryzujemy dekolonizację Afryki 

i Azji. 
19.05.2020 10:50 – 11:35  

wiedza  

o społeczeństwie 
1e Polskie szkoły wyższe. 

20.05.2020 

08:55 – 09:40  

geografia 1e 
Zrównoważony rozwój świata - analizujemy tematykę związaną ze 

współczesnymi relacjami człowiek- środowisko. 
09:50 – 10:35  

podstawy  

przedsiębiorczości 
1e Sytuacja na rynku pracy w UE. 11:45 – 12:30  

język angielski 1e gr. 2 
Opisywanie  emocji i uczuć - dyskusja na podstawie tekstu pt."Sad? 

Angry? Excited?". 
12:40 – 13:25  

fizyka 1e Powstanie Wszechświata. 

21.05.2020 

09:50 – 10:35  

historia 1e 
Konflikty na Bliskim Wschodzie do końca XX wieku – powstanie 

i trudne funkcjonowanie Izraela. 
10:50 – 11:35  

biologia 1e Ochrona przyrody w Polsce. 12:40 – 13:25  

edukacja dla  

bezpieczeństwa 
1e Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 22.05.2020 09:50 – 10:35  

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

przedmiot klasa Temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

język angielski 1e gr. 1 Rozmawianie na temat własnych doświadczeń z użyciem present perfect. 

25.05.2020 

08:55 – 09:40  

język angielski 1e gr. 2 
Opisywanie zdarzeń teraźniejszych oraz przeszłych z zastosowaniem 

przysłówków. 
09:50 – 10:35  

język niemiecki 
1e 

gr.niem. 

Immer was los! Poznanie słownictwa z zakresu czynności wykonywa-

nych w czasie wolnym. 
13:30 – 14:15  

historia 1e 
Konflikty na Bliskim oraz Środkowym Wschodzie do czasów 

współczesnych - analizujemy znaczenie wydarzeń w Iranie, Iraku i Syrii. 
26.05.2020 10:50 – 11:35  

 



wiedza  

o społeczeństwie 
1e Możliwości kształcenia za granicą. 

27.05.2020 

08:55 – 09:40  

podstawy  

przedsiębiorczości 
1e Podstawy prawne zatrudnienia pracownika. 11:45 – 12:30  

język angielski 1e gr. 2 Przysłówki – ćwiczenia gramatyczne. 12:40 – 13:25  

język hiszpański 
1e 

gr.podst. 

Repaso temas dados. Ronda de dudas y preguntas 

Powtórzenie przerobionych tematów. Wyjaśnianie czego nie rozumiesz. 
13:30 – 14:15  

fizyka 1e Powtórzenie wiadomości z fizyki jądrowej. 
28.05.2020 

09:50 – 10:35  

historia 1e 
Zmiany w świecie komunistycznym - charakteryzujemy kryzys kubański 

i neostalinizm Leonida Breżniewa. 
10:50 – 11:35  

edukacja dla  

bezpieczeństwa 
1e Choroby cywilizacyjne. 

29.05.2020 

09:50 – 10:35  

chemia 1e Leki – utrwalenie wiadomości. 10:50 – 11:35  

język angielski 1e gr. 1 
Rozmawianie na temat własnych doświadczeń życiowych oraz określonych 

zdarzeń przeszłych z użyciem present perfect oraz past simple. 
11:45 – 12:30  

język hiszpański 
1e 

gr.zaaw. 

Repaso temas dados. Ronda de dudas y preguntas 

Powtórzenie przerobionych tematów. Wyjaśnianie czego nie rozumiesz. 
12:40 – 13:25  

język angielski 1e gr. 1 
Jak znaleźć odpowiednią pracę? - dyskusja w oparciu o wysłuchane 

i przeczytane teksty. 

01.06.2020 

08:55 – 09:40  

język angielski 1e gr. 2 
Dzielenie się doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w wydarze-

niach kulturalnych oraz rozpoznawanie i wykorzystywanie powiązań 

w tekście pt. "Young talents". 
09:50 – 10:35  

język niemiecki 
1e 

gr.niem. 

Dürfen wir am Samstag auf eine Party gehen? Ćwiczenia w odmianie 

i stosowaniu czasowników modalnych: dürfen, können, wollen. 
13:30 – 14:15  

historia 1e 
Przemiany społeczne i kulturowe lat 60. i 70. XX wieku – charakteryzujemy 

ruchy i ich ideologię. 
02.06.2020 10:50 – 11:35  

wiedza  

o społeczeństwie 
1e Podróżowanie po Europie i świecie. 

03.06.2020 

08:55 – 09:40  

geografia 1e Analizujemy wpływ działalności gospodarczej człowieka na zmiany klimatu. 09:50 – 10:35  

podstawy  

przedsiębiorczości 
1e Sytuacja na rynku pracy w UE. 11:45 – 12:30  

język angielski 1e gr. 2 
Rozmawianie na temat osiągnięć młodych talentów oraz obecnych trendów 

kinowych w Wielkiej Brytanii w oparciu o wysłuchane teksty. 
12:40 – 13:25  

fizyka 1e Sprawdzian  wiadomości z fizyki jądrowej. 
04.06.2020 

09:50 – 10:35 sprawdzian 

historia 1e Opisujemy rozpad bloku wschodniego w latach 80. i na początku 90. XX wieku. 10:50 – 11:35  

edukacja dla  

bezpieczeństwa 
1e Choroby cywilizacyjne. 

05.06.2020 

09:50 – 10:35  

chemia 1e Rodzaje tworzyw sztucznych. 10:50 – 11:35  

język angielski 1e gr. 1 Rozmowa o pracę - wykorzystanie języka formalnego w odgrywaniu ról. 11:45 – 12:30  



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

przedmiot klasa Temat data 
godz. rozpoczęcia 

i zakończenia 
uwagi 

język angielski 1e gr. 1 Rozmowa o pracę - wykorzystanie języka formalnego w odgrywaniu ról 

15.06.2020 

08:55 – 09:40  

język angielski 1e gr. 2 Sprawdzian – rozdział 4 09:50 – 10:35 sprawdzian 

podstawy  

przedsiębiorczości 
1e Handel zagraniczny i współpraca gospodarcza Polski  z zagranicą. 10:50 – 11:35  

język niemiecki 
1e 

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

historia 1e 
Świat w II połowie XX wieku - analizujemy upadek czerwonego 

imperium i powiązane z nim problemy. 
16.06.2020 10:50 – 11:35  

wiedza o społe-

czeństwie 
1e Praca w Polsce i za granicą. 

17.06.2020 

08:55 – 09:40  

geografia 1e Analizujemy skutki gospodarczego wykorzystania gleb. 09:50 – 10:35  

język angielski 1e gr. 2 Pisanie listu z podaniem o pracę. 12:40 – 13:25  

język hiszpański 
1e 

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

fizyka 1e Sprawdzian wiadomości z fizyki jądrowej. 

18.06.2020 

09:50 – 10:35  

historia 1e 
Opisujemy rządy Władysława Gomułki do grudnia 1970 roku i Edwarda 

Gierka do września 1980 roku. 
10:50 – 11:35  

edukacja dla  

bezpieczeństwa 
1e Podsumowanie wiadomości z edukacji dla bezpieczeństwa. 

19.06.2020 

09:50 – 10:35  

język angielski 1e gr. 1 
Opisywanie emocji i uczuć - dyskusja na podstawie tekstu pt."Sad?  

Angry? Excited?". 
11:45 – 12:30  

język hiszpański 
1e 

gr.zaaw. 
Powtórzenie zrealizowanych tematów. 12:40 – 13:25  

język angielski 1e gr. 1 Ćwiczenia powtórzeniowe 

22.06.2020 

08:55 – 09:40  

język angielski 1e gr. 2 „Pocahontas”- rozmowa na podstawie fragmentu opowiadania. 09:50—10:35  

podstawy  

przedsiębiorczości 
1e Wpływ globalizacji na gospodarkę Polski. 10:50 – 11:35  

historia 1e 
Polska droga do wolności - opisujemy upadek komunizmu pod znakiem 

NSZZ "Solidarność" i transformację ustrojową. 
23.06.2020 10:50 – 11:35  

wiedza  

o społeczeństwie 
1e Powtórzenie wiadomości z działu Edukacja i praca. 

24.06.2020 

08:55 – 09:40  

geografia 1e Opisujemy współczesne zmiany w relacji człowieka ze środowiskiem. 09:50 – 10:35  

język angielski 1e gr. 2 Podsumowanie wiadomości i umiejętności – rozdziały 1 – 4 12:40 – 13:25  



fizyka 1e Podsumowanie wiadomości z fizyki. 

25.06.2020 

09:50 – 10:35  

historia 1e 
Europa i świat na przełomie XX i XXI wieku - omawiamy zrealizowane 

i złudne nadzieje naszych czasów. 
10:50 – 11:35  

biologia 1e 
Wybrane zagadnienia z biotechnologii i inżynierii genetycznej.– utrwa-

lenie wiadomości. 
12:40 – 13:25  

 

  


