
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 2 F  w dniach 25-27 marca 2020r. 

 

Przedmiot Imię i nazwisko 

nauczyciela 

Sposób kontaktu z 

nauczycielem 

Formy pracy zdalnej z 

uczniem 

Informacja od nauczyciela  

( zakres materiału do realizacji w danym tygodniu, inne 

ważne informacje  np. terminy zajęć, terminy wysłania 

materiałów ) 

matematyka Małgorzata Bajguz Librus, e-mail 

klasowy, sms (z 

gospodarzem 

klasy) 

Materiały są przesyłane 

na e-mail klasowy 

Temat: Szereg geometryczny 

-pojęcie szeregu geometrycznego 

-warunek zbieżności szeregu geometrycznego 

-rozwiązywanie równań, nierówności, funkcji z 

zastosowaniem szeregu geometrycznego (4 godz.) 

Zadania należy wykonać do 25 marca 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych z 

zastosowaniem szeregu geometrycznego (2 godz) 

Zadania należy wykonać do 27 marca 

 

Historia i 

społeczeństwo 

Grzegorz Radłowski Librus, e-mail, dysk 

Google 
Zadanie zostało  
przesłane na dziennik 
Librus 

 

Temat: Wielcy hetmani Rzeczpospolitej w XVII w.   
Zadaniem uczniów jest napisanie recenzji z ekranizacji 
jednej z części „Trylogii” Henryka Sienkiewicza 
(wybranej). Prace należy umieszczać na  folderze 
klasowym dysku Google do 27 marca. 
 

język rosyjski Tamara Mięgoć Librus, e-mail materiały i zadania 

zostaną  umieszczone na 
Temat:   Dzień sportu  (1 godz.) 
Ostatnio pracowaliśmy na materiale z rozdziału 5 lekcji2. 



 

 

Librusie oraz wysyłane 

na e-mail klasowy 

Część ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń wykonaliśmy, ale teraz 

proponuję wykonać pozostałe ćwiczenia ze str. 69 do 

str.71 włącznie. 

 

Język angielski 

 

 

Ewa Polanis 

Li brus, e-mail Serwis e-learningowy 

www.gettinenglish.com 

www.rockyourenglish.pl 

 

25.03.20 Temat: Mowa zależna – pytania i rozkazy. Zajęcia 

zdalne z wykorzystaniem strony internetowej 

www.youtube.com, kanału o gramatyce języka angielskiego 

www.rockyourenglish.pl  

 Rock your English Reported English #54 (cz.3) Up to 

date Reporting ( 6min13 sec) 

https://www.youtube.com/watch?v=RjBS-o3YHAs 

 Reporting English/Rock you English#55 

https://www.youtube.com/watch?v=i5ULlruJsGE 

26.03.20  Temat: Mowa zależna – utrwalenie i sprawdzenie 

wiadomości i umiejętności stosowania mowy zależnej. Zajęcia 

zdalne z wykorzystaniem strony internetowej: 

https://www.gettinenglish.com/reported-speech-mowa-zalezna/ 

- test interaktywny. 

 

język polski 

 

 

Iwona Bankiewicz-

Zabielska 

librus, e-mail, materiały i zadania 

zostaną  przesłane za 

pomocą dziennika 

Librus oraz 

umieszczone na 

platformie  moodle 
 

Temat: Młoda Polska-początki modernizmu (1) 

Teoria i zadania zostaną przesłane uczniom na kursie 

moodle, a materiał  wzbogacony o wskazane treści z 

e-podręcznika do których uczniowie otrzymają link 

Temat: Filozofia modernizmu 

Teoria i zadania zostały wysłane przez Librus i 

umieszczone na platformie moodle. 

Uczniowie wykonują wybrane zadania w zeszytach do 

27.03.2020 

informatyka 

 

Wiesława Suchocka Librus, Platforma 

Moodle,  

Platforma do 

Moodle – materiały 

dodatkowe,  testy i 

zadanie on-line 

Temat: Systemy liczbowe – powtórzenie wiadomości  

(3 godz) 

http://www.gettinenglish.com/
http://www.youtube.com/
http://www.rockyourenglish.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=RjBS-o3YHAs
https://www.youtube.com/watch?v=i5ULlruJsGE
https://www.gettinenglish.com/reported-speech-mowa-zalezna/


 programowania 

Themis, adres mail 

 Testy on-line z terminem zaliczenia: 27.03.2020  

 

 

Godzina 

wychowawcza 

 

Małgorzata Bajguz Librus, e-mail 

klasowy, sms (z 

gospodarzem 

klasy) 

Materiały są przesyłane 

na e-mail klasowy oraz 

indywidualne rozmowy 

telefoniczne z uczniami 

Temat: Przygotowanie do nauczania zdalnego - 

omówienie zasad pracy online (1 godz) 

 

Język angielski 

 

Małgorzata Haraburda  

librus, e-mail, google 

classroom, hangouts 

(komunikator) 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

google classroom lub 

dziennikiem 

internetowym 

Powtórzenie wiadomości z gramatyki. Zadania 

zostają przesłane w dniu poprzedzającym zajęcia z 

klasą. 

Słuchanie i odpowiedź na zagadnienia na podstawie 

słuchania-informacja została już przesłana. Termin 

zwrotu opracowanych zadań do 27.03 

język niemiecki 

 

 

Monika Ryczkowska Dziennik Librus, e-

mail klasowy,  

Messenger 

Materiały i karty pracy 

zostaną  przesłane na 

klasowego maila 

oraz umieszczone  w 

dzienniku Librus 

(zakładka: prace 

domowe) 

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu Sport.  

- powtórzenie słownictwa z zakresu sport;  

- korzystanie z aplikacji quizlet; 

- trening maturalny: opisywanie ilustracji związanych ze  

  sportem.  

 

Termin: do 26 marca 

WF 

 

Anna Wysocka librus, platforma 

Moodle 
Materiały są 

umieszczane na 

platformie Moodle  i  

librus 

Temat: Próba gibkości dolnego odcinka kręgosłupa. 

Analiza testów sprawności fizycznej na podstawie testów 

standardowych.  Teoria i zadania będą przesłane przez 

pocztę mailową. Zadania należy wykonać w dniu 



26.03.2020 r. 

  

Temat: Zasady zapobiegania otyłości. 

Zagadnienia do tematu przesłane będą drogą mailową.  

Zapoznanie się z treścią materiału wymagalne będzie  

w dniu 26.03.2020 r.  

 

wychowanie 
fizyczne 

Tomasz Kiersnowski librus materiał będzie dostępny 
na librusie 

 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem siłowym 
(2 godz) 

Religia 
Prawosławna 

Grażyna Karpiuk Informacja dla 

uczniów i rodziców 

na Librusie 

Informacja dla uczniów i 
rodziców na Librusie 

Temat: Wielki Post 

- Znaczenie Wielkiego Postu 

- Wielki Tydzień 

- Wielka Środa 

- Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza) 

- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie Jezusa) 
 

 

 


