
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 2A 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 ) 

 
język polski 
 

Anna Zawadzka Librus, e-mail, 
aplikacja Discord 

Materiały są 
umieszczane na 
platformie modle 
oraz wysyłane na e-
mail klasowy 

Środa 25 marca: 
Temat 1. Młodopolska koncepcja sztuki (,,Confiteor” i 
,,Evviva l’arte”) – teoria i zadania wysłane 24 marca na 
email i moodle, termin oddania zadań do 25 marca do 
godziny 20.00. 
Temat 2: Tematyka miłosna w wierszach młodopolskich 
w porównaniu do wcześniejszych epok.  Realizacja 25 
marca godz. 12.00 Discord – połączenie głosowe. 
Czwartek 26 marca: 
Temat: Nastroje dekadenckie w wierszach 
młodopolskich. Realizacja platforma moodle. 
Piątek 27 marca:  
Wypracowanie – interpretacja porównawcza (2 godziny) 
platforma moodle 

historia Krzysztof Rogowski Mesenger, Librus, 
mail, platforma 
Discord 

Nauczyciel przesyła 
uczniom materiały 
na maila klasowego, 
prowadzi zajęcia 
online na Discordzie 

 - omawiamy Polskę w okresie rozbicia dzielnicowego. 
- uczniowie otrzymują materiały na maila klasowego. 
- istnieje możliwość zaliczenia  zaległych sprawdzianów 
wg instrukcji z maila klasowego. 
- lekcje on-line  dla uczniów: czwartek – 9.00, piątek 
11.00 

 
Język angielski 
 

Izabela Kuklińska Librus, sms, , e-mail materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
librus i sms 

Temat:Szkoła 
Czytanie, słuchanie z płytki z ksiązki, środki językowe i 
pisanie. materiały i zadania zostaną  przesłane na 

Librus do 25 marca. 
 
Język francuski 

Małgorzata Sadowska librus, e-mail  Materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 

Temat: Jedzenie - słownictwo. 
- Poszerzenie zakresu słownictwa związanego z 



 platformę moodle produktami żywnościowymi ( 1 godzina )  
-  Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle 

do 25 marca.  
 

 
matematyka 
 

Beata Bućko Librus, email, sms Materiały są 
wysyłane na e-mail 
klasowy 

Temat: Funkcje trygonometryczne kąta ostrego. 
Definicja. Obliczanie wartości funkcji 
trygonometrycznych kąta ostrego. Materiały  przesłane 
na pocztę e-mail klasową 24 marca. Zadania należy 
wykonać do 27 marca. 

Wychowanie 
fizyczne 
 
 

Sebastian Mydlarz Librus, email Materiały oraz 
rozpiski treningowe 
wysyłam na maile 
klasowe i poprzez 
aplikację Messenger 

Materiały oraz rozpiski treningowe wysyłam na maile 
klasowe i poprzez aplikację Messenger 

Wychowanie 
fizyczne 
 
 

Beata Suchocka Librus, Materiały przesłane 
na Librus 

Temat: Pojęcie sprawności fizycznej i  metody jej 
pomiaru. 
Temat: Samokontrola wybranych  zdolności 
 motorycznych według prób Indeksu Sprawności 
Fizycznej  K. Zuchory 
(wykonanie 2 dowolnych prób, samoocena) 
(2x45 min.) 

 
Język angielski 
 
 

Anna Łakus *dziennik LIBRUS 
*grupa zamknięta 
na FB 
* messenger 
 

, * aplikacja 
WORDAWALL 
* aplikacja QUIZLET 
* aplikacja TSE 
* aplikacja 
LIVEWORKSHEETS 
 

Powtórzenie leksyki z działu SZKOŁA. 
Formułowanie wypowiedzi pisemnej. 
Formułowanie wypowiedzi ustnej. 

Język łaciński i 
kultura antyczna 
 
 

Małgorzata Borowska Librus, e-mail Materiały i zadania 
zostały  przesłane na 
pocztę Librus oraz    
e-meila klasowego 

 

Temat: Przymiotniki deklinacji III 
- Przypomnienie dekl III 
- Odmiana przymiotnika dekl III ( 1godz.)  

- Ćwiczenia na przymiotniki dekl III ( 2 godz. ) – podręcznik 
strona 54, 55 

 Termin zakończenia  zadania : 27.03.  



 

Religia 
Prawosławna 
 
 

Grażyna Karpiuk  Librus  Librus Temat: Wielki Post 
- Znaczenie Wielkiego Postu 
- Wielki Tydzień 
- Wielka Środa 
- Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza) 
- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie Jezusa) 
 

Przyroda- biologia 
 
 

Bożena Karpowicz librus, e-mail, skype materiały i zadania 
zostanły  przesłane  
przez Librus  

 

Temat – Wynalazki, które zmieniły świat 
- historia mikroskopu 
- mikroskop elektronowy 
- Ludwik Pasteur 
- szczepionki 
- pozytywna i negatywna rola antybiotyków (2 godziny) –
( środa) 
 

Język niemieki Helena Ciemnicka Librus Librus rozdział 2-Aussehen strony 17-20 i zrobi¢ pierwszą partię 
¢wiczeń tj. 1-10/ 

 

 


