
 BARBARA  CIESEK 

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI W DN.15.04-17.04.2020r. 

JĘZYK  POLSKI 

KLASA I A- poziom rozszerzony 

TEMATY: 

1. Optymizm renesansowego humanisty(2 godz.). 

 

Analiza i interpretacja wybranych pieśni Jana Kochanowskiego: 

*,,Serce roście patrząc na te czasy..." 

*,,Chcemy sobie być radzi..." 

 

2.Humanista i obywatel w ,, Pieśniach" J.Kochanowskiego(2 godz). 

1.,, Pieśń o dobrej sławie". 

2.,,Pieśń o cnocie". 

 

Nauczyciel prowadzi z klasą lekcje on-line przez aplikację zoom meeting. 

 

Nauczyciel pozostaje w   e - mailowym kontakcie z klasą; szczegółowe  informacje dotyczące 

realizowanych zagadnień przesyła na bieżąco, każdego dnia na klasowego e-maila. 

W załącznikach do poszczególnych  tematów nauczyciel  na bieżąco drogą e-mailową  

przekazuje klasie potrzebne materiały: karty pracy, notatki o charakterze wyjaśniającym i 

podsumowującym.   

 

 

KLASA II A - język polski poziom rozszerzony  

TEMATY: 

1.Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z romantyzmu- kontynuacja, analiza przykładowych 

zadań do matury ustnej. 

 

        2.Pozytywizm-wstępna charakterystyka epoki.(2 godziny). 

1. Nazwa i daty graniczne pozytywizmu. 

2.Charakter epoki. 

3.Noc postyczniowa. 

4.Cenzura. 

5.Szkoła Główna. 

6.Europa drugiej połowy XIX. 

 



3.Mistrzowie filozofii pozytywnej. 

 

1.August Comte. 

2.Herbert Spencer. 

3.John Stuart Mill. 

4.Charles Darwin. 

 

4.Sztandary pozytywistów. 

 

1.Scjentyzm. 

2.Ewolucjonizm. 

3.Utylitaryzm. 

4.Organicyzm. 

 

 

 

 

Nauczyciel prowadzi z klasą lekcje on-line przez aplikację zoom meeting. 

Wszystkie szczegółowe  informacje dotyczące realizowanych zagadnień przesyła na bieżąco, 

każdego dnia na klasowego e-maila. 

W załącznikach do poszczególnych  tematów nauczyciel  na bieżąco drogą e-mailową  

przekazuje klasie potrzebne materiały: karty pracy, notatki o charakterze wyjaśniającym i 

podsumowującym.   

 

 

 

KLASA II C -poziom podstawowy 

TEMATY: 

1.Mistrzowie filozofii pozytywnej. 

 

1.August Comte. 

2.Herbert Spencer. 

3.John Stuart Mill. 

4.Charles Darwin. 

 

 

2. Sztandary pozytywistów. 

 

1.Scjentyzm. 

2.Ewolucjonizm. 

3.Utylitaryzm. 

4.Organicyzm. 

 

        3.Hasła polskich pozytywistów. 



1.Praca organiczna. 

2.Praca u podstaw. 

3.Asymilacja Żydów. 

4. Emancypacja kobiet. 

 

Nauczyciel prowadzi z klasą lekcje on-line przez aplikację zoom meeting. 

Nauczyciel pozostaje w   e - mailowym kontakcie z klasą; szczegółowe  informacje dotyczące 

realizowanych zagadnień przesyła na bieżąco, każdego dnia na klasowego e-maila. 

W załącznikach do poszczególnych  tematów nauczyciel  na bieżąco drogą e-mailową  

przekazuje klasie potrzebne materiały: karty pracy, notatki o charakterze wyjaśniającym i 

podsumowującym.   

 

 

    
 

Filozofia 
KLASA IG 
  
Temat do realizacji został podany w poprzednim tygodniu. 
 
 
 
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 
KLASA II B  i KLASA IG 
 
Temat do realizacji został podany w poprzednim tygodniu . 
 

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE 

KLASA IIIB 

 TEMAT: Obraz życia w łagrach sowieckich w świetle utworu G.Herlinga-Grudzińskiego ,,Inny świat". 

 

KLASA IIIc 

TEMAT: ,,Tango" S.Mrożka ( obraz rodziny , portret inteligenta, groteska w utworze, wymowa 

ostatniej sceny dramatu, znaczenie tytułu). 

Nauczyciel nawiązał kontakt telefoniczny i e-mailowy  z uczniem.  Zajęcia odbywają się w formie 

rozmowy telefonicznej dwa razy w tygodniu,  nauczyciel także przesyła uczniowi potrzebne materiały 

i informacje drogą e-mailową. 

 


