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

godz. rozpoczęcia
i zakończenia

Jak ocenić wartość ziemi uprawnej?- klasy bonitacyjne gleb.

22.04.2020

08:55 – 09:40

2d

Zmieniająca się rola przemysłu we współczesnym świecie. cz.2

29.04.2020

08:55 – 09:40

2d

Czynniki lokalizacji przemysłu cz.1

30.04.2020

09:50 – 10:35

przedmiot

klasa

geografia

2d

geografia
geografia

temat

uwagi

Plan pracy z uczniami klasy 2d w aplikacji Microsoft Teams w okresie od 04.05.2020 – 15.05.2020
przedmiot
język hiszpański
język niemiecki
wiedza
o społeczeństwie
wiedza
o społeczeństwie

klasa

temat

2d
CALLE 13.
gr.hiszp.
2d
Denn oder weil? Wokół zdania okolicznikowego przyczyny ze spójnikiem
gr.niem. „weil” i „denn”.

data

godz. rozpoczęcia
i zakończenia
10:50 – 11:35

04.05.0202

10:50 – 11:35

2d

Postępowanie administracyjne.

12:40 – 13:25

2d

Obywatel wobec prawa.

10:50 – 11:35

geografia

2d

Czynniki lokalizacji przemysłu cz.2

matematyka
w praktyce

2d

Przykładowe zadania maturalne - funkcje wykładnicze i logarytmy.

12:40 – 13:25

geografia

2d

Zasoby naturalne Ziemi. Podział i rola surowców mineralnych.cz.1

10:50 – 11:35

wiedza
o społeczeństwie

2d

Powtórzenie wiadomości z działu prawo – karty ćwiczeń.

matematyka

2d

Wprowadzenie funkcji trygonometrycznych kąta ostrego.

matematyka

2d

Obliczanie funkcji trygonometrycznych kąta ostrego.

geografia

2d

Zasoby naturalne Ziemi. Podział i rola surowców mineralnych.cz.2

geografia

2d

Bilans energetyczny świata. cz.1

matematyka

2d

Obliczanie funkcji trygonometrycznych kąta ostrego.

wiedza
o społeczeństwie

2d

Stosunki międzynarodowe.

05.05.2020

06.05.2020

11:45 – 12:30

11:45 – 12;30
13:30 – 14:15
09:50 – 10:35

07.05.2020

11:45 – 12:30
09:50 – 10:35

08.05.2020

11:45 – 12:30
12:40 – 13:25

uwagi

Was ist für uns „typisch deutsch” und was ist „typisch polnisch”? Dyskusja
na temat stereotypów.

język niemiecki

2d
gr.niem.

matematyka

2d

Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych.

wiedza
o społeczeństwie

2d

Ład międzynarodowy – typy ładu.

12:40 – 13:25

język polski

2d

Podsumowanie problematyki powieści F. Dostojewskiego pt. "Zbrodnia
i kara".

09:50 – 10:35

wiedza
o społeczeństwie

2d

Nowe osie podziału świata (północ-południe) i kraje Trzeciego Świata.

geografia

2d

Bilans energetyczny świata. cz.2

11:45 – 12:30

matematyka
w praktyce

2d

Przykładowe zadania maturalne – ciągi.

12:40 – 13:25

geografia

2d

Produkcja energii elektrycznej. cz.1

10:50 – 11:35

wiedza
o społeczeństwie

2d

Proces globalizacji współczesnego świata

matematyka

2d

Podstawowe zależności między funkcjami trygonometrycznymi.

matematyka

2d

Wykorzystanie zależności pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi.

10:50 – 11:35
11.05.2020

11:45 – 12:30

10:50 – 11:35
12.05.2020

13.05.2020

11:45 – 12;30
13:30 – 14:15
09:50 – 10:35

14.05.2020
geografia

2d

Produkcja energii elektrycznej. cz.2

11:45 – 12:30

geografia

2d

Typy elektrowni. cz.1

09:50 – 10:35

matematyka

2d

Wykorzystanie zależności pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi.

wiedza
o społeczeństwie

2d

Aktorzy globalizacji. Ruch anty- i alterglobalistyczny.

15.05.2020

11:45 – 12:30
12:40 – 13:25

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

klasa

temat

język niemiecki

2d
gr.niem.

matematyka

2d

Sposoby obliczania funkcji trygonometrycznych kąta wypukłego.

wiedza
o społeczeństwie

2d

Konflikty międzynarodowe i ich przyczyny.

data

godz. rozpoczęcia
i zakończenia
10:50 – 11:35

Sie muss das Reiten noch lernen. O rzeczownikach odczasownikowych.
18.05.2020

11:45 – 12:30
12:40 – 13:25

uwagi

język polski

2d

Legenda i czarna legenda powstania – „Gloria victis” E. Orzeszkowej,
„Wojna” M. Konopnickiej.

wiedza
o społeczeństwie

2d

Terroryzm i jego rodzaje.

geografia

2d

Typy elektrowni. cz.2

11:45 – 12:30

matematyka
w praktyce

2d

Rozwiązywanie zadań dotyczących trójkątów prostokątnych o kątach: 90°,
60°, 30° oraz 90°, 45°, 45°.

12:40 – 13:25

geografia

2d

Obszary koncentracji przemysłu i procesy jego restrukturyzacji. cz.1

10:50 – 11:35

wiedza
o społeczeństwie

2d

Metody przeciwdziałania terroryzmowi. Pacyfizm.

matematyka

2d

Obliczanie funkcji trygonometrycznych kąta wypukłego.

13:30 – 14:15

język polski

2d

Pozytywizm żywy czy anachroniczny? – powtórzenie wiadomości.

08:55 – 09:40

matematyka

2d

Dowodzenie prostych tożsamości trygonometrycznych.

geografia

2d

Obszary koncentracji przemysłu i procesy jego restrukturyzacji. cz.2

11:45 – 12:30

geografia

2d

Przemysł zaawansowanej technologii. cz.1

09:50 – 10:35

matematyka

2d

Dowodzenie prostych tożsamości trygonometrycznych.

wiedza
o społeczeństwie

2d

Organizacja Narodów Zjednoczonych – geneza i główne organy.

09:50 – 10:35
10:50 – 11:35
19.05.2020

20.05.2020

21.05.2020

22.05.2020

11:45 – 12:30

09:50 – 10:35

11:45 – 12:30
12:40 – 13:25

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

klasa

matematyka

2d

Dowodzenie prostych tożsamości trygonometrycznych

wiedza
o społeczeństwie

2d

Organizacje wyspecjalizowane ONZ i ich działania.

język niemiecki
język hiszpański

temat

2d
Rozmowa na temat przyjaźni w życiu człowieka.
gr.niem.
2d
Vocabulario. Los meses – Decir fechas – Introducción al tiempo verbal
gr.hiszp. Pasado.Słownictwo, miesiące, wymowa dat, Wprowadzenie w czas przeszły.

data

godz. rozpoczęcia
i zakończenia
11:45 – 12:30
12:40 – 13:25

25.05.2020

10:50 – 11:35
10:50 – 11:35

uwagi

język angielski

2d

Stosowanie trybów warunkowych mieszanych.

08:00 – 08:45

język polski

2d

Artysta i sztuka w dobie neoromantyzmu.

09:50 – 10:35

wiedza
o społeczeństwie

2d

Rola ONZ po II wojnie światowej.

geografia

2d

Przemysł zaawansowanej technologii cz.2

matematyka
w praktyce

2d

geografia

2d

wiedza
o społeczeństwie

2d

Międzynarodowy system bezpieczeństwa.

matematyka

2d

Zastosowanie funkcji trygonometrycznych w zadaniach

13:30 – 14:15

matematyka

2d

Dowodzenie prostych tożsamości trygonometrycznych

09:50 – 10:35

język angielski

2d

Stosowanie konstrukcji służących do wyrażania życzeń.

geografia

2d

Maturalne karty pracy, zadania z działu- Przemysł.

11:45 – 12:30

geografia

2d

Przemysł – lekcja powtórzeniowa – test

09:50 – 10:35

matematyka

2d

Dowodzenie prostych tożsamości trygonometrycznych

wiedza
o społeczeństwie

2d

Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego – organy, zadania.

12:40 – 13:25

język niemiecki

2d
gr.niem.

Ćwiczenia w opisywaniu postaci.

10:50 – 11:35

matematyka

2d

Zastosowanie funkcji trygonometrycznych w zadaniach

wiedza
o społeczeństwie

2d

Organizacje międzynarodowe – OBWE. Regionalne systemy bezpieczeństwa.

12:40 – 13:25

język angielski

2d

Wypowiedź pisemna – rozprawka za i przeciw.

08:00 – 08:45

język polski

2d

Credo dekadenta – twórczość K. Przerwy – Tetmajera.

09:50 – 11:35

wiedza
o społeczeństwie

2d

Organizacje międzynarodowe – integracja regionalna państw.

geografia

2d

Znaczenie usług we współczesnym świecie cz.1

11:45 – 12:30

matematyka
w praktyce

2d

Dowodzenie prostych tożsamości trygonometrycznych

12:40 – 13:25

26.05.2020

10:50 – 11:35
11:45 – 12:30

Wykorzystywanie definicji funkcji trygonometrycznych do rozwiązywania
trójkątów prostokątnych.
Interakcje – wpływ przemysłu na środowisko i przestrzeń społeczno gospodarczą, zadania.

12:40 – 13:25
10:50 – 11:35
27.05.2020

28.05.2020

29.05.2020

01.06.2020

02.06.2020

11:45 – 12:30

10:50 – 11:35

11:45 – 12:30

11:45 – 12:30

10:50 – 11:35

test

geografia

2d

Znaczenie usług we współczesnym świecie cz.2

wiedza
o społeczeństwie

2d

Organizacje międzynarodowe – integracja regionalna państw.

matematyka

2d

Zastosowanie funkcji trygonometrycznych w planimetrii.

matematyka

2d

Zastosowanie funkcji trygonometrycznych w planimetrii.

10:50 – 11:35
03.06.2020

11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
09:50 – 10:35

04.06.2020
geografia

2d

Transport cz.1

11:45 – 12:30

język polski

2d

Kreacja głównego bohatera utworu S. Żeromskiego pt. „Ludzie bezdomni”.

08:55 – 09:40

geografia

2d

Transport cz.2

matematyka

2d

Zastosowanie funkcji trygonometrycznych w planimetrii

wiedza
o społeczeństwie

2d

Ćwiczenia- karty pracy z działu stosunki międzynarodowe

09:50 – 10:35
05.06.2020

11:45 – 12:30
12:40 – 13:25

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

klasa

język angielski

2d

język niemiecki
język hiszpański

temat

data

Ćwiczenia w słuchaniu ze zrozumieniem.

2d
Muzykanci z Bremy w naszej interpretacji.
gr.niem.
2d
Powtórzenie zrealizowanych tematów.
gr.hiszp.

godz. rozpoczęcia i
zakończenia
09:50 – 10:35
10:50 – 11:35

15.06.2020

10:50 – 11:35

matematyka

2d

Rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych - wielomiany

11:45 – 12:30

wiedza
o społeczeństwie

2d

Powtórzenie wiadomości o problemach współczesnego świata.

12:40 – 13:25

język polski

2d

Symboliczny motyw rozdartej sosny – próba oceny postawy Tomasza
Judyma.

geografia

2d

Rozwój turystyki na świecie cz.1

wiedza
o społeczeństwie

2d

Praca klasowa – rozprawka o stosunkach międzynarodowych.

matematyka

2d

Rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych - funkcja wymierna

13:30 – 14:15

język polski

2d

Credo dekadenta – twórczość K. Przerwy-Tetmajera.

08:55 – 09:40

matematyka

2d

Rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych - potęgi

język angielski

2d

Rozumienie tekstów pisanych.

geografia

2d

Rozwój turystyki na świecie cz.2

uwagi

16.06.2020

09:50 – 10:35
10:50 – 11:35

17.06.2020

11:45 – 12:30

09:50 – 10:35
18.06.2020

10:50 – 11:35
11:45 – 12:30

praca klasowa

geografia

2d

Regiony turystyczne świata cz.1

wiedza
o społeczeństwie

2d

Powtórzenie ustne działu o stosunkach międzynarodowych

matematyka

2d

Rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych – logarytmy.

wiedza
o społeczeństwie

2d

Powtórzenie – Ład międzynarodowy.

12:40 – 13:25

matematyka

2d

Rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych – ciągi.

11:45 – 12:30

2d

Powtórzenie – organizacje międzynarodowe.

2d

Powtórzenie – organizacje międzynarodowe.

geografia

2d

Regiony turystyczne świata cz.2

matematyka
w praktyce

2d

Przykładowe zadania maturalne - trygonometria

12:40 – 13:25

geografia

2d

Nowoczesne usługi

10:50 – 11:35

wiedza
o społeczeństwie

2d

Zadania maturalne – ćwiczenia.

matematyka

2d

Rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych – geometria analityczna.

matematyka

2d

Rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych – trygonometria.

wiedza
o społeczeństwie
wiedza
o społeczeństwie

geografia

2d

Usługi – Interakcje, podsumowanie pracy w klasie drugiej

09:50 – 10:35
10:50 – 11:35
19.06.2020

22.06.2020

11:45 – 12:30

12:40 – 13:25
10:50 – 11:35

23.06.2020

24.06.2020

11:45 – 12:30

11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
09:50 – 10:35

25.06.2020

11:45 – 12:30

