
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla  klasy 2c 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 ) 

biologia Anna Pietryczuk 

dziennik 

elektroniczny 

Librus, Platforma 

moodle, e-mail 

klasowy 

materiały i zadania 

zostały umieszczone 

na platformie moodle 

oraz na e-mailu 

klasowym 

Temat: Stawonogi – budowa anatomiczna, rozmnażanie 

się i rozwój (3h) 

Zakres materiału: 

- budowa anatomiczna owadów, pajęczaków i 

skorupiaków; 

- rozmnażanie się i rozwój stawonogów: przeobrażenie 

zupełne i niezupełne 

Materiały do zajęć oraz zadanie do wykonania zostały 

umieszczone na platformie moodle. Czas wykonania 

zadania: 31 marzec 2020r. 

Temat: Mięczaki – budowa morfologiczna i 

anatomiczna (2h) 

Zakres materiału: 

Materiały do zajęć zostały umieszczone na platformie 

moodle oraz na e-mailu klasowym. 

chemia Adam Cudowski 
Librus (informacje 

bieżące), moodle 

(materiały 

materiały i zadania 

zostały przesłane za 

Temat: Systematyka związków nieorganicznych – 

zestawienie wiadomości (5h)  



dydaktyczne) pomocą librusa Wybrane zadania z arkuszy maturalnych należy oddać do 

27.03.2020r. za pomocą przesłania odpowiedzi na mila: 

cudowski.adam@gmail.com 

historia i 

społeczeństwo 
Krzysztof Rogowski 

dziennik librus i 

maila naczyciela 

Kontakt przez 

dziennik librus i 

maila naczyciela 

Uczniowie pracują nad prezentacją multimedialną na 

wybrany temat. 

język angielski 

środa, czwartek 
Joanna Wap 

Librus,  

Google Classroom, 

Moodle, Discord, 

Mail klasy 

Materiały 

zamieszczane na 

platformie Moodle, 

Google Classroom 

Quizizz, 

Google disc, 

Discord 

1. Temat: Health issues.  

Słownictwo związane z ochroną zdrowia. Zasady 

postępowania w przypadku chorób zakaźnych. 

Materiał zamieszczony na Quizizz. 

Termin: 27.03.20 

2. Temat: Idiomatic expressions. 

Wyrażenia idiomatyczne. Ćwiczenie wymowy i 

zastosowanie w zdaniach. Tłumaczenie. 

Materiał zamieszczony na Moodle.  

Termin wykonania: 31.03.20 

język angielski Ewa Chlebińska Librus 

- materiały i zadania 

wysyłane przez 

Librus 

-info od nauczyciela: 

Temat: Ćwiczenia leksykalne na temat domu. / str.22/ 

Zadania już zostały wysłane uczniom. Termin wykonania 

-26.03. 

język niemiecki Monika Ryczkowska 

Dziennik Librus, e-

mail klasowy,  

Messenger 

Materiały i karty 

pracy zostaną  

przesłane na 

klasowego maila 

oraz umieszczone  w 

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu Sport.  

- powtórzenie słownictwa z zakresu sport;  

- korzystanie z aplikacji quizlet; 



dzienniku Librus 

(zakładka: prace 

domowe) 

- trening maturalny: opisywanie ilustracji związanych ze  

  sportem.  

Termin: do 26 marca 

język polski Aneta Wolańska 
librus, e-mail  klasy 

2c 

Opracowane 

scenariusze lekcji z 

informacjami dla 

uczniów, co mają 

zapisać w zeszycie, 

jakie ćwiczenia 

muszą samodzielnie 

wykonać. 

1. Idealista na tle społecznego rozkładu – portret 

psychologiczny Stanisława Wokulskiego 

- nakreślenie portretu psychologicznego Wokulskiego;  

-scharakteryzowanie złożonej osobowości bohatera 

- ukazane różnych opinii o postaci 

- praca z podanymi przez nauczyciela fragmentami tekstu. 

 

2. Wokulski jako pozytywista i romantyk. 

-scharakteryzowanie bohatera jako człowieka epoki 

pozytywizmu;  

• porównanie wizerunków Wokulskiego stworzonych 

przez narratora odautorskiego i starego subiekta;  

• analiza relacji między jednostką i społeczeństwem 

w warunkach kapitalizmu. 

 

3. Miłość w czasach nieromantycznych. 

Wysłanie  materiałów do 27 marca 

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.) 



łacina dla 

biologów 
Małgorzata Borowska 

Librus, e-mail  

 

Materiały i zadania 

zostały  przesłane na 

pocztę Librus oraz    

e-meila klasowego 

 

Temat: Ćwiczenia tłumaczeniowe; utrwalenie 

słownictwa medycznego deklinacji I i II oraz budowy 

zdania.  

 

- Powtórzenie budowy zdania łacińskiego 

- Tłumaczenie zdań przygotowanych przez nauczyciela  

  

Termin zakończenia  zadania : 27.03.  

matematyka  Wiesława Suchocka 

Librus, Platforma 

Moodle,  

Grupa zamknięta 

na Facebook’u 

Moodle – materiały 

dodatkowe,  testy i 

zadanie on-line 

 

Temat 1: Długość okręgu i pole koła 

Temat 2: Kąty w okręgu 

( 2 lekcje) – praca z podręcznikiem 

religia katolicka Edewou Fo Yao 
Librus (grupa 

klasowa) 

Nauka rekolekcyjna 

(16 min) na Youtube 

Temat: Bóg ma do mnie zaufanie. 

Rozważanie: Proszę zastanawiać się czy Ty masz też do 

Boga zaufanie… 

religia 

prawosławna 
Grażyna Karpiuk 

Informacja dla 

uczniów i rodziców 

na Librusie 

Informacje na 

Librusie 

Temat: Wielki Post 

- Znaczenie Wielkiego Postu 

- Wielki Tydzień 

- Wielka Środa 

- Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza) 

- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie Jezusa) 

wychowanie 

fizyczne 
Jerzy Karpiuk Librus 

Materiał dostępny do 

pobrania z librusa 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem siły. (2 

godziny). 

wychowanie 

fizyczne 
Jan Wasilewski Librus 

Dziennik 

elektroniczny 

1. Kształtowanie gibkości poprzez powtórzenie 

poznanych ćwiczeń na poprzednich lekcjach. 



2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych na proste plecy. 

3. Ćwiczenia tybetańskie jako codzienne formy ruchu. 

wychowanie 

fizyczne 
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.  

godzina 

wychowawcza 
Anna Pietryczuk 

Librus, e-mail, 

grupa zamknięta na 

facebook’u 

Odpowiadanie na 

wiadomości 

Uczniów poprzez e-

mail, Librus oraz 

dyskusje  na grupie 

zamknetej na 

facebook,u 

Wspieranie Uczniów, udzielanie niezbędnych  informacji, 

odpowiadanie na pytania i wątpliwości Uczniów oraz ich 

Rodziców 

 


