
Plan pracy z kursem, cz. I



Każdy tydzień pracy z kursem jest podpisany (numerem modułu i 

datą) oraz zawiera tabelę do wypełnienia. W tabeli opisany jest cel do 

wykonania:   

Jeżeli udało Ci się wykonać cel zaznacz w tabeli   +   

Jeżeli cel nie został wykonany zaznacz   — 

jak korzystać z planu pracy?



Niezrealizowany cel postaraj się wykonać w jak najszybszym czasie - nie rób 

sobie zaległości. Z każdego minusa bardzo łatwo można zrobić plusa. Cele 

wykonuj w kolejności od pierwszego do ostatniego. Przy każdym celu w tabeli 

jest miejsce na uwagi, w których możesz zapisać np.:  

• na jakim etapie celu się znajdujesz,  

• co pozostało Ci do zrobienia dni tygodnia poświęcone na realizację celu,   

• zagadnienia sprawiające trudność,  

• zagadnienia do powtórzenia.   

jak korzystać z planu pracy?



Pod tabelą znajduje się zeszyt błędów - MOJE BŁĘDY, w którym 

zapisuj popełnione błędy z adnotacją jak powinno być dobrze 

wykonane zadanie / o czym musisz pamiętać.    

Po przerobieniu tematu z danego tygodnia możesz zapisać swoje 

spostrzeżenia / złote myśli / mnemotechniki itp. w MOJE 
PRZEMYŚLENIA.   

jak korzystać z planu pracy?



Po każdym temacie umieściłem tabelę, która jest przeznaczona do 

zapisywania numerów zadań maturalnych, które sprawiły Ci problem.  

Bardzo zachęcam do skorzystania z gotowych plików zadań 

maturalnych, które są dostępne w Twoim panelu kursanta na stronie 

www.dawiduczy.pl.

zbiór zadań maturalnych



Przy każdym numerze zadania możesz np.: 

• napisać o „słowie klucz”, które jest wymagane by uzyskać punkt, a 

którego nie uwzględniłaś/eś przy pierwszym spotkaniu z zadaniem, 

• zapisać własnymi słowami mechanizm, który jest trudny do 

zapamiętania, 

• zapisać informacje teoretyczne, które często wypadają Ci z głowy.

zbiór zadań maturalnych



chemiczne podstawy życia

Cel Realizacja Uwagi

Obejrzenie lekcji teoretycznej na 
platformie.

Rozwiązanie zadań z lekcji praktycznej.

Obejrzenie lekcji praktycznej na 
platformie.



MOJE BŁĘDY
1.

2.

3.

4.

5.

MOJE przemyślenia



numery trudnych zadań maturalnych z pliku dawiduczy.pl

1.

2.

3.

4.

5.



Cel Realizacja Uwagi

Obejrzenie lekcji teoretycznej I na 
platformie.

Obejrzenie lekcji teoretycznej II na 
platformie.

Obejrzenie lekcji teoretycznej III na 
platformie.

Rozwiązanie zadań z lekcji praktycznej I.

komórka



Cel Realizacja Uwagi

Obejrzenie lekcji teoretycznej I na 
platformie.

Obejrzenie lekcji teoretycznej II na 
platformie.

Obejrzenie lekcji teoretycznej III na 
platformie.

Rozwiązanie zadań z lekcji praktycznej I.

komórka



MOJE BŁĘDY
1.

2.

3.

4.

5.

MOJE przemyślenia



numery trudnych zadań maturalnych z pliku dawiduczy.pl

1.

2.

3.

4.

5.



Cel Realizacja Uwagi

Obejrzenie lekcji teoretycznej na 
platformie.

Rozwiązanie zadań z lekcji praktycznej.

Obejrzenie lekcji praktycznej na  
platformie.

bakterie i wirusy



MOJE BŁĘDY
1.

2.

3.

4.

5.

MOJE przemyślenia



numery trudnych zadań maturalnych z pliku dawiduczy.pl

1.

2.

3.

4.

5.



Cel Realizacja Uwagi

Obejrzenie lekcji teoretycznej na 
platformie.

Rozwiązanie zadań z lekcji praktycznej.

Obejrzenie lekcji praktycznej na  
platformie.

systematyka, protisty i grzyby



MOJE BŁĘDY
1.

2.

3.

4.

5.

MOJE przemyślenia



numery trudnych zadań maturalnych z pliku dawiduczy.pl

1.

2.

3.

4.

5.



Cel Realizacja Uwagi

Obejrzenie lekcji teoretycznej na 
platformie.

Rozwiązanie zadań z lekcji praktycznej.

Obejrzenie lekcji praktycznej na  
platformie.

metabolizm, cz. I



MOJE BŁĘDY
1.

2.

3.

4.

5.

MOJE przemyślenia



numery trudnych zadań maturalnych z pliku dawiduczy.pl

1.

2.

3.

4.

5.



Cel Realizacja Uwagi

Obejrzenie lekcji teoretycznej na 
platformie.

Rozwiązanie zadań z lekcji praktycznej.

Obejrzenie lekcji praktycznej na  
platformie.

metabolizm, cz. II



MOJE BŁĘDY
1.

2.

3.

4.

5.

MOJE przemyślenia



numery trudnych zadań maturalnych z pliku dawiduczy.pl

1.

2.

3.

4.

5.



Cel Realizacja Uwagi

Obejrzenie lekcji teoretycznej na 
platformie.

Rozwiązanie zadań z lekcji praktycznej.

Obejrzenie lekcji praktycznej na  
platformie.

metabolizm, cz. III



MOJE BŁĘDY
1.

2.

3.

4.

5.

MOJE przemyślenia



numery trudnych zadań maturalnych z pliku dawiduczy.pl

1.

2.

3.

4.

5.



Cel Realizacja Uwagi

Obejrzenie lekcji teoretycznej na 
platformie.

Rozwiązanie zadań z lekcji praktycznej.

Obejrzenie lekcji praktycznej na  
platformie.

tkanki i organy roślinne, mszaki, paprotniki



MOJE BŁĘDY
1.

2.

3.

4.

5.

MOJE przemyślenia



numery trudnych zadań maturalnych z pliku dawiduczy.pl

1.

2.

3.

4.

5.



Cel Realizacja Uwagi

Obejrzenie lekcji teoretycznej na 
platformie.

Rozwiązanie zadań z lekcji praktycznej.

Obejrzenie lekcji praktycznej na  
platformie.

nasienne



MOJE BŁĘDY
1.

2.

3.

4.

5.

MOJE przemyślenia



numery trudnych zadań maturalnych z pliku dawiduczy.pl

1.

2.

3.

4.

5.



Cel Realizacja Uwagi

Obejrzenie lekcji teoretycznej na 
platformie.

Rozwiązanie zadań z lekcji praktycznej.

Obejrzenie lekcji praktycznej na  
platformie.

fizjologia roślin



MOJE BŁĘDY
1.

2.

3.

4.

5.

MOJE przemyślenia



numery trudnych zadań maturalnych z pliku dawiduczy.pl

1.

2.

3.

4.

5.



Cel Realizacja Uwagi

Obejrzenie lekcji teoretyczej na 
platformie.

Rozwiązanie zadań z lekcji praktycznej.

Obejrzenie lekcji praktycznej na  
platformie.

badania przyrodnicze



MOJE BŁĘDY
1.

2.

3.

4.

5.

MOJE przemyślenia



numery trudnych zadań maturalnych z pliku dawiduczy.pl

1.

2.

3.

4.

5.



Cel Realizacja Uwagi

Obejrzenie lekcji teoretyczej na 
platformie.

Rozwiązanie zadań z lekcji praktycznej.

Obejrzenie lekcji praktycznej na  
platformie.

tkanki zwierzęce, bezkręgowce cz. I



MOJE BŁĘDY
1.

2.

3.

4.

5.

MOJE przemyślenia



numery trudnych zadań maturalnych z pliku dawiduczy.pl

1.

2.

3.

4.

5.



Cel Realizacja Uwagi

Obejrzenie lekcji teoretyczej na 
platformie.

Rozwiązanie zadań z lekcji praktycznej.

Obejrzenie lekcji praktycznej na  
platformie.

bezkręgowce cz. II



MOJE BŁĘDY
1.

2.

3.

4.

5.

MOJE przemyślenia



numery trudnych zadań maturalnych z pliku dawiduczy.pl

1.

2.

3.

4.

5.



Cel Realizacja Uwagi

Obejrzenie lekcji teoretyczej na 
platformie.

Rozwiązanie zadań z lekcji praktycznej.

Obejrzenie lekcji praktycznej na  
platformie.

strunowce



MOJE BŁĘDY
1.

2.

3.

4.

5.

MOJE przemyślenia



numery trudnych zadań maturalnych z pliku dawiduczy.pl

1.

2.

3.

4.

5.


