
21.03.2023 Wiosenna sesja w Żegludze

lp. nr sali liczba 
uczniów Nazwisko i imię nauczyciela Temat warsztatu 1 - 8:00-8:45 Temat warsztatu 2 - 9:00-9:45 Temat warsztatu 3 - 10:00-10:45 Temat warsztatu 4 - 11:00-11:45

1 10 20 Ilona Niedzwiecka-Mormul Jak liczono w starożytności? Paradoksy matematyczne Zarządzanie budżetem Paradoksy matematyczne

2 14 15 Koryna Kupka-Gaj Czy muszę płacić podatki? Czy muszę płacić podatki? Czy muszę płacić podatki? Czy muszę płacić podatki?

3 16 20 Urszula Pietruszka Pasożyty są wśród nas.

4 16 20 E.Witczak Ciekawe zadania matematyczne Ciekawe zadania matematyczne

5 16 20 A. Lachowicz Mechanizm rynkowy - elementy i 
funkcjonowanie.

6 15 20 Krzysztof Ligenza
Kolekcjonowanie broni palnej i militariów 
w myśl przepisów prawnych, działalność 

poszukiwawcza

Kolekcjonowanie broni palnej i militariów 
w myśl przepisów prawnych, działalność 

poszukiwawcza

Kolekcjonowanie broni palnej i militariów 
w myśl przepisów prawnych, działalność 

poszukiwawcza

Kolekcjonowanie broni palnej i militariów 
w myśl przepisów prawnych, działalność 

poszukiwawcza

7 17 20 Katarzyna Sitnik Magiczny Śląsk, czyli spotkanie z 
czarownicą, zmorą, diabłem i utopcem

Magiczny Śląsk, czyli spotkanie z 
czarownicą, zmorą, diabłem i utopcem

Magiczny Śląsk, czyli spotkanie z 
czarownicą, zmorą, diabłem i utopcem

Magiczny Śląsk, czyli spotkanie z 
czarownicą, zmorą, diabłem i utopcem

8 aula 20 W.Wczasek/G. Wolska "Always look on the bride side of life" - 
warsztat, jak żyć po jasnej stronie życia.

"Always look on the bride side of life" - 
warsztat, jak żyć po jasnej stronie życia.

"Always look on the bride side of life" - 
warsztat, jak żyć po jasnej stronie życia.

"Always look on the bride side of life" - 
warsztat, jak żyć po jasnej stronie życia.

9 18 15 Grzegorz Nadolski Sposoby sterowania pracą urządzeń 
maszynowych statku.

Sposoby sterowania pracą urządzeń 
maszynowych statku.

10 18 15 Marcin Czech Literaturoznawstwo jest nauką ścisłą. Literaturoznawstwo jest nauką ścisłą.

11 22 20 Piotrek Bechta Historia Reprezentacji Polski w Piłce 
Nożnej- jak to się wszystko zaczęło?

Historia Reprezentacji Polski w Piłce 
Nożnej- jak to się wszystko zaczęło?

Historia Reprezentacji Polski w Piłce 
Nożnej- jak to się wszystko zaczęło?

Historia Reprezentacji Polski w Piłce 
Nożnej- jak to się wszystko zaczęło?

12 101 20 Katarzyna Pańczyszyn Nudny wykład z matematyki, czyli 
dowody matematyczne

Nudny wykład z matematyki, czyli 
dowody matematyczne

Nudny wykład z matematyki, czyli 
dowody matematyczne

Nudny wykład z matematyki, czyli 
dowody matematyczne

13 111 20 Ireneusz Mrówka Fizyka po maturze - przykładowe 
zadania z Politechniki Wrocławskiej Rachunek różniczkowy w fizyce Fizyka po maturze - przykładowe 

zadania z Politechniki Wrocławskiej Rachunek różniczkowy w fizyce

14 105 20 Joanna Miszczyk-Golec Dzięki znajomości języków stajemy sie 
bardziej otwarci na świat.

Dzięki znajomości języków stajemy sie 
bardziej otwarci na świat.

Dzięki znajomości języków stajemy sie 
bardziej otwarci na świat.

Dzięki znajomości języków stajemy sie 
bardziej otwarci na świat.
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15 106 20 A. Pietruszka
Jeżdżę więc myślę, czyli egzamin 

praktyczny na prawo jazdy w 
Kędzierzynie-Koźlu.

Jeżdżę więc myślę, czyli egzamin 
praktyczny na prawo jazdy w 

Kędzierzynie-Koźlu.

16 106 20 Andrzej Sitek Zasady udzielania pierwszej pomocy Zasady udzielania pierwszej pomocy

17 113 15 Dorota Skiba-Galińska
Niemieckie zwroty z mowy potocznej na 

podstawie fragmentów filmów 
animowanych

Niemieckie zwroty z mowy potocznej na 
podstawie fragmentów filmów 

animowanych

18 Siłownia 15 Andrzej Zając
Alternatywna siłownia. Kształtowanie siły 

wybranych grup mięśniowych z 
wykorzystaniem ciężaru ciała

Alternatywna siłownia. Kształtowanie siły 
wybranych grup mięśniowych z 
wykorzystaniem ciężaru ciała

19 201 20 Izabela Wageman Miłość i erotyka w literaturze, sztuce Miłość i erotyka w literaturze, sztuce Miłość i erotyka w literaturze, sztuce Miłość i erotyka w literaturze, sztuce 

20 205 20 Tomasz Sitnik Kobiece czy męskie? O stereotypach 
w kulturze

Kobiece czy męskie? O stereotypach 
w kulturze

Kobiece czy męskie? O stereotypach 
w kulturze

Kobiece czy męskie? O stereotypach 
w kulturze

21 206 20 Magdalena Benek Ponegocjujmy! Techniki negocjacji. Ponegocjujmy! Techniki negocjacji. Ponegocjujmy! Techniki negocjacji. Ponegocjujmy! Techniki negocjacji.

22 207 20 Ryszard Konfederak "Bić się czy nie bić?" Powstania 
narodowe w XIX wieku.

"Bić się czy nie bić?" Powstania 
narodowe w XIX wieku.

"Bić się czy nie bić?" Powstania 
narodowe w XIX wieku.

"Bić się czy nie bić?" Powstania 
narodowe w XIX wieku.

23 208 20 Krzysztof Kaczmar Dawno nie dmuchałeś? Może dzisiaj 
podmuchasz z nami?

Dawno nie dmuchałeś? Może dzisiaj 
podmuchasz z nami?

Dawno nie dmuchałeś? Może dzisiaj 
podmuchasz z nami?

Dawno nie dmuchałeś? Może dzisiaj 
podmuchasz z nami?

24 214 20 Katarzyna Kucała Niestabilne wnętrze Ziemi - 
zagrożenia, katastrofy, piękno

Niestabilne wnętrze Ziemi - 
zagrożenia, katastrofy, piękno

Niestabilne wnętrze Ziemi - 
zagrożenia, katastrofy, piękno

Niestabilne wnętrze Ziemi - 
zagrożenia, katastrofy, piękno

25 215 15 Arkadiusz Pietrzak Od projektu do druku 3d Od projektu do druku 3d

26 212 15 Kamil Witkowski Od 432 do 5G - wpływ częstotliwości na 
ciało czlowieka (prawda i mity)

Od 432 do 5G - wpływ częstotliwości na 
ciało czlowieka (prawda i mity)

Od 432 do 5G - wpływ częstotliwości na 
ciało czlowieka (prawda i mity)

Od 432 do 5G - wpływ częstotliwości na 
ciało czlowieka (prawda i mity)

27 213 15 Mateusz Wiecha Strategie w grach komputerowych - LOL 
itp.

Strategie w grach komputerowych - LOL 
itp.

Strategie w grach komputerowych - LOL 
itp.

Strategie w grach komputerowych - LOL 
itp.

28 218 15 H.Czech/T.Marenin Portret w stylu pop artu Portret w stylu pop artu Portret w stylu pop artu Portret w stylu pop artu

29 219 15 Tomasz Kapusta
Matematyka i fizyka w grach 

komputerowych - Efekty cząsteczkowe 
2D

Matematyka i fizyka w grach 
komputerowych - Efekty cząsteczkowe 

2D

Matematyka i fizyka w grach 
komputerowych - Efekty cząsteczkowe 

2D

Matematyka i fizyka w grach 
komputerowych - Efekty cząsteczkowe 

2D

30 217 15 Michał Domerecki Strategie w grach komputerowych - LOL 
itp.

Strategie w grach komputerowych - LOL 
itp.

Strategie w grach komputerowych - LOL 
itp.

Strategie w grach komputerowych - LOL 
itp.
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Karta zaliczeniowa 21.03.2023

Imię i nazwisko Klasa 

Wiosenna sesja w Żegludze

Lp Godzina Temat Wykładowca Podpis

1 8:00

2 9:00

3 10:00

4 11:00
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