
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 2 d 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 Łukasz Wiśniewski  librus, e-mail, materiały i zadania 
zostaną  przesłane za 
pośrednictwem dziennika 
elektronicznego, 

Temat:  Wprowadzenie do epoki pozytywizmu 
 
Teoria, jak i zadania do wykonania zostaną przesłane 
uczniom za pośrednictwem dziennika Librus. Zadania 
należy wykonać do poniedziałku (30.03.2020r.) 
 

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. 

 
Chemia  
 

Ewa Noskowicz librus, e-mail, 
platforma 
MOODLE,Dysk 
Google 

Materiały są wysyłane 
na e-mail klasowy, 
pocztę Librus lub dysk 
Google 

Temat: Wydajność procentowa reakcji. 25.03. 
- (2 godz.) 
Zadania i materiały z instrukcją postępowania   zostaną 
wysłane 25.03 na pocztę e-mail, Dysk Google, Librus. 
Termin wykonania zadań 26.03 
 
Temat: Przebieg reakcji po zmieszaniu substratów w 
stosunku niestechiometrycznym. 
- (2 godz.)  (26.03.20) 
Zadania do wykonania z terminami zamieszczone 
zostaną 26.03.20 na poczcie Librus i e-mail klasowy  z 



terminem wykonania 27.03.20 

biologia 
 
 

Celina Bieła Librus,  klasowy 
adres e-mail 

Materiały zostaną 
wysyłane na e-mail 
klasowy, pocztę Librus 

Temat: Rozmnażanie i rozwój płazów. Przegląd płazów 
- (2 godz.) 
Teoria i zadania będą przesłane w postaci prezentacji  
przez e-maila klasowy, do 25 marca. 
  
Temat: Utrwalenie wiadomości z zakresu ryby, płazy 
- (2 godz.)   
Zadania do wykonania z terminami zamieszczone 
zostaną 26.03.20 na poczcie Librus i e-mail klasowy   

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 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 
 

Helena Ciemnicka librus materiały i zadania 
zostaną  przesłane za 
pośrednictwem 

Prosz¦ samodzielnie rozpocz¡¢ rozdziaª 2-Aussehen 
strony 17-20 i zrobi¢ pierwsz¡ 
parti¦ ¢wicze« tj. 1-10/ strony musicie znale¹¢ sami w 



dziennika 
elektronicznego, 

¢wiczeniach. 

 
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 

 
religia 
 

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: Wiara która staje się kulturą. 
- Czy religia może mieć wpływ na kulturę lub odwrotnie ? 
I w jakim stopniu ? Rozważania. 
Link do artykułu filozofa chrześcijańskiego  Refleksje 
przysłać do 30 marca. 

 
Łacina dla 
biologów 

 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. 

 


