
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 2b 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 Katarzyna Ostaszewska Librus, e-mail Materiały i zadania 
zostaną przesłane 
przez dziennik Librus 

Temat: Geneza Wesela S. Wyspiańskiego. Obraz wsi 
polskiej w Weselu. Chłopomania. 

Matematyka Piotr Worobiej Librus, platforma 
Moodle, klasowy 
adres e-mail 

Zadania do 
wykonania i 
materiały zostaną 
zamieszczone na 
platformie Moodle z 
pełną instrukcją 
postępowania. W 
przypadku braku 
dostępu wysłane na 
klasowy e-mail 

Temat: Ciąg geometryczny.(2 godz.)  
- Materiały i zadania do wykonania z terminami 
zamieszczone będą do godzin podpołudniowych 25.03 na 
platformie Moodle. 

geografia Henryka Szast librus, e-mail 
klasowy, platforma, 

materiały i zadania 
zostaną  przesłane 
na 
e-maila klasowego, 
platformę 

Temat: Świat zwierząt. 
Do formacji roślinnych do notatek należy dodać: 
Piętrowość klimatyczno- roślinna w górach.( zapoznać się 
na podstawie schematów jakie są piętra w : Himalajach, 
Andach i Górach Skandynawskich. 
Do świata zwierząt: 
1.Endemity i relikty 
2.Krainy i królestwa zoogeograficzne 
3. Charakterystyka królestw i krain (tabela w podręczniku 
+ inne materiały 
4. Przystosowanie zwierząt do życia w różnych 
warunkach. 
5. Fauna lądów i mórz. 
Podręcznik, strona: e.podreczniki.pl,24loWarszawa. 



Materiały z biosfery przesłać zdjęcie, lub skan do 30 III 
Przesyłam niezbędne informacje. 

biologia Anna Pietryczuk Dziennik 
elektronicznyLibrus, 

Platformamoodle, 
e-mail klasowy 

materiały i zadania 
zostały umieszczone 
na platformie moodle 
oraz na e-mailu 
klasowym 

Temat: Tkanka łączna – rodzaje, budowa i funkcje (2h) 
Zakres materiału: 
- definicja tkanki łącznej; 
- rodzaje tkanek łącznych (tkanka łączna właściwa, 
tkanka łączna płynna, tkanka łączna oporowa) i ich 
budowa oraz funkcje 
Uczniom przez dziennik Librus zostało zlecone 
opracowanie tematu z podręcznika (praca z 
podręcznikiem) i wykonanie notatki. 
Temat: Tkanka nerwowa – budowa i funkcje (1h) 
Zakres materiału: 
- budowa neuronu; 
- budowa synapsy 
- funkcje tkanki nerwowej 
Uczniom przez dziennik Librus zostało zlecone 
opracowanie tematu z podręcznika (praca z 
podręcznikiem) i wykonanie notatki. 
Temat: Tkanki zwierzęce – powtórzenie wiadomości 
(2h) 
Na platformie moodle zostały umieszczone zadania do 
wykonania z zakresu tkanek zwierzęcych. Czas wykonania 
zadania do 07 kwietnia 2020r. 

j.angielski E. Chlebińska Librus przesyłanie zadań 
przez Librusa 

Temat: Powtórzenie słownictwa na temat człowieka. 
Ćwiczenia ze słuchania o pasji i zainteresowaniach 
młodzieży./str.10/ćw.2/ 
Zadanie zostało już wysłane i termin wykonania -26.03. 

 
Język angielski 
 

 
Laudańska Joanna 

 
Librus, quizlet 

Materiały są 
umieszczane w 
aplikacji Quizlet  oraz 
wysyłane przez e-
mail na Librusie 

Temat: Linki i zadania zostały wysłane przez pocztę Librus 
i są dostępne do rozwiązania na quizlecie. (2 godz.) 
Temat: Leksyka – rozszerzenie wiadomości (wyrażanie 
opinii przy pomocy idiomów). Słówka i testy do nich są 
do rozwiązywania na quizlecie. 



 
Język rosyjski 
 

Barbara Ostaszewska Librus, platforma 
edukacyjna Moodle 

Materiały i zadania 
będą przesłane na 
librusa lub platformę 
Moodle 

Temat: cechy charakteru człowieka; polecenie wybrania 
po 2 cechy pozytywne i negatywne oraz zdefiniowania 
ich i podania przykładów w konkretnych sytuacjach 

Język rosyjski 
 

Elżbieta Jabłońska Librus, Moodle, e-
mail 

Materiały 
umieszczane na 
platformie Moodle, 
 za pośrednictwem 
platformy Librus i 
kontakt mailowy 

Temat: Znaki zodiaku Data urodzin. Cechy charakteru. 
Utrwalenie nazw miesięcy. 
Materiały i zadania do wykonania udostępnione przez 
Modle. (2 godz.) 
 

Historia i 
społeczeństwo 

Grzegorz Radłowski Librus, e-mail, dysk 
Google 

Zadanie zostało  
przesłane na dziennik 
Librus 
 

Temat: Wielcy hetmani Rzeczpospolitej w XVII w.   (3 
godz. ) 
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. 
 

 
Religia 
Prawosławna 

Grażyna Karpiuk Librus 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) 
 

Religia katolicka Robert Sołowiej Librus 
(wiadomości), 
adres meilowy 
wygenerowany dla 
każdej klasy. 

Materiały w postaci 
linków oraz pytań 
problemowych są 
wysyłane uczniom 
przez wiadomości w 
librusie natomiast 
wypowiedzi są 
odsyłane przez 
uczniów na 
wygenerowany meil 
klasowy. 

T: Błogosławieni którzy cierpią ? 
- Czy cierpienie może mieć wartość ? 
Link do dokumentu Katechizmu Kościoła Katolickiego o 
cierpieniu. 
T: Wobec tajemnicy śmierci. 
- Czy śmierć powinna być odbierana przez chrześcijanina 
jako koniec istnienia czy jako możliwość dalszego życia ? 
Link do artykułu na katolickim serwerze Mateusz.pl 
 



Strzelectwo 
sportowe 

Arkadiusz Timofiejuk Dziennik 
elektroniczny 

Materiały wysyłane 
uczniom poprzez 
dziennik elektroniczny 

Bezstrzałowy trening pneumatyczny. Materiał został 
wysłany 19.03.2020 o godz.17:44 przez dziennik 
elektroniczny. Termin realizacji do 27 marca. 

wychowanie 
fizyczne 
 
 

Krzysztof Wojszko librus, e-mail  Materiały i zadania w 
wersji pisemnej i 
krótkie filmy z 
trningiem na 
Youtube, wysyłam na 
maile klasowe. 
 

Temat:  
Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem 
obciążenia własnego ciała.  
Ćwiczenia  sprawnościowe i zwinnościowe.  
Ćwiczenia rozciągające. 
( ok.40-60 min. dziennie) 
Ćwiczenia wykonywane między zadaniami z innych 
przedmiotów. 
 

Wychowanie 
fizyczne 

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

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem 
obciążenia własnego ciała. Elementy techniki oraz siły 
biegowej.  
Ćwiczenia rozciągające. 
(ok.30-40 min. dziennie) 

Wychowanie 
fizyczne 

Jerzy Mydlarz Librus, email Email klasowy, Librus Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ud i mięśnie 
ramion w małym obwodzie stacyjnym. Ćwiczenia 
rozciągające.  
Codziennie ok.30-40 min. 
 

Godzina 
wychowawcza 

Iwona Bezubik Librus, kontakt 
telefoniczny, mail 
klasowy 

 Kontakt w sprawach bieżących z uczniami i rodzicami 

 


