
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla  klasy 2c w dniach 06-08.04.2020r. i 15-17.04.2020r. 

 

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, zamknięta 

grupa klasowa na 

facebooku, 

komunikator zoom 

 

materiały i zadania 

zostały umieszczone 

na platformie moodle 

oraz na e-mailu 

klasowym, lekcja 

online z 

wykorzystanie m 

komunikatora zoom 

ZAJĘCIA W DNIACH 06-08.04.2020 

Temat: Cechy charakterystyczne kręgowców (1h) 

Zakres materiału: 

- klasyfikacja taksonomiczna kręgowców; 

- ewolucja łuków skrzelowych kręgowców 

- cechy charakterystyczne kręgowców 

Uczniowie przez dziennik Librus dostaną polecenie 

zapoznanie się z tematem w podręczniku (praca z 

podręcznikiem). Materiały dodatkowe do zajęć (notatka) 

zostaną umieszczone na platformie moodle.  

Temat: Omówienie kart pracy z działu Bezkręgowce(1h) 

Zakres materiału: 

W dniu 07 kwietnia o godz. 11:00  zostanie  

przeprowadzona lekcja online z użyciem komunikatora 

zoom, w celu omówienia zadanych Uczniom wcześniej 

zadań. 



ZAJĘCIA W DNIACH 15-17.04.2020 

Temat: Budowa morfologiczna i szkielet ryb (1h) 

Zakres materiału: 

- budowa morfologiczna ryb 

- typy łusek 

- układ szkieletowy 

Uczniowie przez dziennik Librus dostaną polecenie 

zapoznanie się z tematem w podręczniku (praca z 

podręcznikiem). Materiały dodatkowe do zajęć (notatka) 

zostaną umieszczone na platformie moodle.  

Temat: Anatomiczne i fizjologiczne przystosowanie ryb 

do życia w wodzie  (2h) 

Zakres materiału: 

- budowa anatomiczna i czynności życiowe ryb; 

- osmoregulacja u ryb słodkowodnych i słonowodnych 

- rozmnażanie i rozwój ryb 

Uczniowie przez dziennik Librus dostaną polecenie 

zapoznanie się z tematem w podręczniku (praca z 

podręcznikiem). Materiały dodatkowe do zajęć (notatka) 

zostaną umieszczone na platformie moodle.  

Temat: Ryby – zadania maturalne (1h) 

Zakres materiału: 



- rozwiązywanie zadań maturalnych dotyczących ryb; 

Na platformie moodle zostaną umieszczone karty pracy. 

Czas na rozwiązanie zadań  20 kwietnia 2020r. 

Zadania zostaną omówione podczas lekcji online z 

wykorzystaniem platformy zoom. 

Temat: Przystosowanie płazów do życia ziemno- 

przystosowanie płazów do życia w dwóch środowiskach 

(1h) 

Zakres materiału: 

- przystosowanie płazów d o życia w dwóch 

środowiskach: pokrycie ciała i układ szkieletowy; 

Uczniowie przez dziennik Librus dostaną polecenie 

zapoznanie się z tematem w podręczniku (praca z 

podręcznikiem). Materiały dodatkowe do zajęć (notatka) 

zostaną umieszczone na platformie moodle.  

chemia Adam Cudowski 

Librus (informacje 

bieżące), moodle 

(materiały 

dydaktyczne) 

materiały i zadania 

zostaną przesłane na 

platformę Moodle 

ZAJĘCIA W DNIACH 06-08.04.2020 

Temat: Pierwiastki bloku s - charakterystyka (1h)  

Temat: Pierwiastki bloku s - litowce (1h)  

Temat: Pierwiastki bloku s - berylowce (1h)  

Temat: Pierwiastki bloku p - charakterystyka (1h)  

ZAJĘCIA W DNIACH 15-16.04.2020 

Temat: Pierwiastki bloku p – borowce (1h)  

Temat: Pierwiastki bloku p – węglowce (1h) 



Temat: Pierwiastki bloku p – azotowce (1h) 

Temat: Pierwiastki bloku p – tlenowce (1h) 

historia i 

społeczeństwo 
Krzysztof Rogowski 

Mesenger, Librus, 

poczta 

Uczniowie pracują 

nad prezentacją 

multimedialną, którą 

prześlą na maila 

nauczyciela 

ZAJĘCIA W DNIACH 06-08.04.2020 i 15-17.04.2020 

- w tym tygodniu uczniowie pracują nad prezentacją 

multimedialną zgodnie z tematami przydzielonymi 

wcześniej przez nauczyciela. 

Proszę o przesłanie prezentacji do 17 kwietnia na 

maila: krzysztofrogowski1984@wp.pl 

Język angielski  

Poniedziałek 

 

 

 

 

 

 

Środa 

 

 

Czwartek 

 

Joanna Wap Librus,  

Google Classroom,   

Google Hangouts 

Mail klasy 

Materiały 

zamieszczane na 

Google Classroom 

Quizizz, 

Google disc, 

Quizlet 

Google Hangouts 

Lekcje prowadzone 

na żywo w czasie 

rzeczywistym 

zgodnie z planem 

lekcji. 

 

ZAJĘCIA W DNIACH 06-08.04.2020 i 15-17.04.2020 

1. Temat: Special introductory verbs – practice. 

Czasowniki stosowane w mowie zależnej- ćwiczenia. 

 

2. Temat: Gender Roles in the 21
st
 Century – reading. 

Speaking – role społeczne kobiet i mężczyzn we 

współczesnym świecie. 

 

 

3.Temat: Gender Roles in the 21st Century – reading 

Wb 5.4 czytanie – wielokrotny wybór. 

 

4. Temat: Language in Focus- phrasal verbs 

Czasowniki frazalne rozłączne I nierozłączne. 

Sb 5.8 str. 78 



 

 

język angielski 

 

 

Ewa Chlebińska 

 

Librus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Librus 

 

Zadnia przesyłane 

przez Librusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadnia przesyłane 

przez Librusa 

ZAJĘCIA W DNIACH 06-08.04.2020 

Temat: Opisywanie swojego miejsca zamieszkania - 

zastosowanie poznanej leksyki na temat domu. 

- opis pozytywnych i negatywnych rzeczy dot. własnego 

domu - pisanie, 

- prace w domu i ogrodzie - ćwiczenia leksykalne, 

- opis obowiązków domowych - tworzenie zdań, 

- wynajem, kupno i sprzedaż domu - ćwiczenia na 

uzupełnianie luk, 

- praca ze słownikiem tematycznym. /str.25//1g/ 

Termin przesyłania: 8.04. 

 

ZAJĘCIA W DNIACH 15-16.04.2020 

Temat: Wyrażanie opinii o zmianach miejsca 

zamieszkania i przeprowadzkach do miasta lub na wieś-

wady i zalety 

- utrwalanie wiedzy zw. z leksyką na temat domu, 

- budowanie zdań na temat wad i zalet życia w różnych 

miejscach, 

- opisywanie praktycznych umiejętności przydatnych w 

pracach domowych z wykorzystaniem przydatnych 

wyrażeń. 

/str.26//2g/  

język niemiecki Monika Ryczkowska 

Dziennik Librus,  

e-mail klasowy,  

Messenger, fb 

 

Materiały i karty 

pracy zostaną  

przesłane na 

klasowego maila/na 

grupę Messenger 

ZAJĘCIA W DNIACH 06-08.04.2020 i 15-17.04.2020 

Temat 1: Ostern kommt bald.  

Poznajemy słownictwo związane ze świętami 

Wielkanocyoraz zwyczaje i tradycje obchodzenia tych 



oraz Quizlet świąt w krajach niemieckojęzycznych.  

Temat 2: Wir fragen nach dem Weg.  

Poznajemy słownictwo z zakresu pytanie o drogę.  

Temat 3: Zdania złożone podrzędnie z dass/ob/weil. 

Ćwiczenia gramatyczne.  

Termin wysłania materiałów zgodnie z rozkładem lekcji. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowane 

ZAJĘCIA W DNIACH 06-08.04.2020 

1. Temat: „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej – ocena 

filmu w reż. Zbigniewa Kuźmińskiego. 

- porównanie postaci literackich i kreacji filmowych;  

- analiza scenografii jako elementu charakterystyki 

postaci;  
- wskazanie nawiązań w filmie do malarstwa 

A. Grottgera;  

- dyskusja na temat obsady aktorskiej. (2g.) 

 

2. Dyskusja o patriotyzmie w „Nad Niemnem” 

- omówienie istoty pokoleniowych konfliktów 
światopoglądowych;  

- sformułowanie postaw przedstawicieli rodu 

Korczyńskich wobec ojczyzny;  

- wskazanie czynników umożliwiających porozumienie 

Witolda z ojcem oraz uniemożliwiających porozumienie 

Zygmunta z matką. (1g) 

ZAJĘCIA W DNIACH 15-17.04.2020 

1. Temat: Obraz dworu u Miłosza i Orzeszkowej. 

- wskazanie podobieństw i różnic w wyglądzie, 
wyposażeniu i otoczeniu dworów opisanych przez 



 

 

 
Librus, e-mail, 

klasy 2c 

 

 

scenariusze lekcji z 

informacjami dla 

uczniów, co mają 

zapisać w zeszycie, 

jakie ćwiczenia 

muszą samodzielnie 

wykonać. 

Mickiewicza i Orzeszkową;  

- objaśnienie, na czym polega połączenie elementów 

cywilizacji i natury w dworze szlacheckim; 
- uzasadnienie celowości zastosowanych przez 

Orzeszkową nawiązań do Pana Tadeusza; (1g) 

 

2. Temat: Przeciw antysemityzmowi: „Mendel Gdański” 

M. Konopnickiej. 

- scharakteryzowanie tytułowego bohatera i opowiedzenie 

zdarzeń przedstawionych w utworze;  
- przedstawienie sporu między zegarmistrzem a Mendlem 

(sformułowanie argumentów obu stron konfliktu);  

- objaśnienie, w jaki sposób nowela nawiązuje do haseł 
polskiego pozytywizmu (2g) 

język rosyjski Elżbieta Jabłońska 
Librus, Moodle, e-

mail 

Materiały 

umieszczane na 

platformie Moodle,  

za pośrednictwem 

platformy Librus i 

kontakt mailowy 

ZAJĘCIA W DNIACH 06-08.04.2020 

Stopień wyższy przymiotników. 

Materiały i zadania do wykonania udostępnione przez 

Modle. (1 godz.) 

ZAJĘCIA W DNIACH 15-17.04.2020 

Choroby. Czasowniki: zachorować, uskarżać się. 

Materiały i zadania do wykonania udostępnione przez 

Modle. (1 godz.) 

 

łacina dla 

biologów 
Małgorzata Borowska Librus, e-mail 

Materiały i zadania 

zostały  przesłane na 

pocztę Librus oraz    
e-meila klasowego 

 

platforma E-
podręczniki 

ZAJĘCIA W DNIACH 15-17.04.2020 

Temat: Przymiotnik dekl I i II, zaimki dzierżawcze. 
(1godz. – gr I, gr II ) 
 

Należy zapoznać się z instrukcją wysłaną przez 

nauczyciela na pocztę Librus oraz e-meila klasowego 



 Proszę obejrzeć film: 

https://www.youtube.com/watch?v=KzA2GgR2hoM 

matematyka  Wiesława Suchocka 

Librus,  

Platforma Moodle, 

Grupa zamkni ęta 

na FaceBook’u 

Platforma Moodle, 

GSuite (Meet)  

 

ZAJĘCIA W DNIACH 06-08.04.2020 

Temat: Pole czworokąta (2 godz. - 6.04.20 i 8.04.20) 

Praca z podręcznikiem: Analiza przykładów i ćwiczeń str. 

208 - 210 

Praca domowa: Zadania 1-2, 4-5 oraz zad 8 str. 210-211. 

Test sprawdzający na platformie – termin wykonania : 

18.04.2020  

ZAJĘCIA W DNIACH 15-17.04.2020 

Temat: Odległość między punktami w układzie 

współrzędnych  (1 godz. - 15.04.20) 

- NetMeet  godz. 12.00 (adres spotkania  wyślę wcześniej 

przez Librusa) 

- Praca z podręcznikiem: Analiza przykładów i ćwiczeń 

str. 213-214. 

Temat: Środek odcinka  (1 godz. -16.04.20) 

Praca z podręcznikiem: Analiza przykładów i ćwiczeń str. 

216. 

Praca domowa: Zadania 1-5 str. 217 

https://www.youtube.com/watch?v=KzA2GgR2hoM


religia rzymsko-

katolicka 
Edewou Fo Yao 

 

 

Librus (grupa 

klasowa) 

 

 

 

 

Materiały zostaną 

przesłane za 

pośrednictwem 

dziennika 

elektroniczneg 

 

Materiały zostaną 

przesłane na pocztę 

Librus 

ZAJĘCIA W DNIACH 06-08.04.2020 

Temat 1: Miejmy Boga w sercu i pragnienie, aby Jezus 

pracował w nas 

Temat 2: Jak przyjmować Komunię duchową? 

 

ZAJĘCIA W DNIACH 15-17.04.2020 

Temat 1: Królestwo Boże jest w nas (Część I – filmik) 
Temat 2: Królestwo Boże jest w nas (Część II – materiały 

w programie Powerpoint) 

religia 

prawosławna 
Grażyna Karpiuk librus, e-mail 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane na 

librusa 

ZAJĘCIA W DNIACH 06-08.04.2020 

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 

ZAJĘCIA W DNIACH 06-08.04.2020 

Temat: Ćwiczenia z akcentem siły. (1 godz .) 

ZAJĘCIA W DNIACH 15-17.04.2020 

Temat: Ćwiczenia  kształtujące  górne partie mięśni (2 

godz.) 

 



wychowanie 

fizyczne 
Jan Wasilewski Librus 

Materiały i zadania 

zostaną przesłane 

przez dziennik 

Librus 

 

ZAJĘCIA W DNIACH 06-08.04.2020 i 15-17.04.2020 

Tematy: 

1. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu  

(1 godzina) 

2. PILATES- kompletny trening całego ciała.  

(1 godzina) 

3. Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej (1 

godzina) 

4. Doskonalenie nabytych umiejętności - aerobik.  

(1 godzina) 

wychowanie 

fizyczne 
Anna Wysocka 

 

 

 

librus, platforma 

Moodle 

 

 

 

 

librus, platforma 

Moodle 

 

 

Materiały są 

umieszczane na 

platformie Moodle  i  

librus 

 

 

Materiały są 

umieszczane na 

platformie Moodle  i  

librus 

ZAJĘCIA W DNIACH 06-08.04.2020 

Temat: Różne formy aktywności  ruchowej  przy muzyce 

- pilates -  jako forma ćwiczeń 

- praca nad stabilną pozycją ciała 

- wzmacniamy kondycję  

Realizacja i przesłanie materiałów   06.04.2020  

 1 godz 

ZAJĘCIA W DNIACH 15-17.04.2020 

Temat: Różne formy aktywności  ruchowej  przy muzyce 

- pilates -  jako forma ćwiczeń 

- praca nad stabilną pozycją ciała 



 

 

 

-wzmacniamy kondycję 

  Realizacja    16.04.2020  1godz 

Temat: Samokontrola wybranych zdolności  

motorycznych wg  ISF K.  Zuchory 

-wykonanie  jednej  wybranej próby 

-samoocena 

Realizacja i wysłanie materiałów 16.04. 2020   1 godz 

godzina 

wychowawcza 
Anna Pietryczuk 

Librus, grupa 

zamknięta na 

facebook’u, 

komunikator zoom 

Za pomocą dziennika 

Librus zostaną 

Uczniom przesłane 

materiały do 

zapoznania się, 

lekcje za pomocą 

komunikatora zoom 

ZAJĘCIA W DNIACH 15-17.04.2020 

Temat: Choroby cywilizacyjne - jak ich uniknąć? 

 

 


