
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 2e  w dniach 30 marca do 3 kwietnia 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 angielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski 

Anna Łakus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Laudańska 

 

Dziennik Librus, 

Grupa zamknięta 

na FB, messenger,  

platforma 

konferencyjna 

clckkmeetin, 

 

 

 

 

Dziennik 

LIBRUS, email 

 

aplikacja Quizlet, 

aplikacja Wordwall, 

aplikacje TES- cyfrowa karta 

pracy 

aplikacja- LIVEWORKSHEETS 

 

 

 

 

aplikacja Quizlet 

Temat: Opracowanie zwrotów i 

wyrażeń do egzaminu ustnego z 

j.angielskiego ( 2 godz) 

Temat: Symulacja egzaminu ustnego z 

j.angielskiego. Praca z zestawami 

maturalnymi z działu SZKOŁA ( 

2godz) 

Temat: Test leksykalny z działu 

SZKOŁA ( online) 

 

 

Temat:  Ćwiczenia utrwalające 

wyrażanie opinii: idiomy 

wzbogacające leksykę (rozprawka, list 

formalny, artykuł). 

 

Temat: Czytanie (Dobieranie, leksyka 

w tekście) How to tell other people’s 

stories. Rozważania na temat 

pozytywnych i negatywnych 

aspektów prozy opartej o czyjąś 

historię w oparciu o przeczytany tekst 

ze strony BBC. 

 

Temat: Mówienie: Zadanie 3 - 



wypowiedź na podstawie materiału 

stymulującego i odpowiedzi na dwa 

pytania. 

 

Język niemiecki 

Helena Ciemnicka Librus Librus Temat 1: Kleider machen Leute - 

cz¦±ci garderoby. Temat 2: Rund um 

die Mode und Trends 

 

Język polski 

 

 

Dorota Bielicka Li brus i klasowy 

e - mail 

Zadania do lektury zostały 

przesłane na klasowy e – mail i 

informację umieszczono na 

Librusie 

T: Stanisław Wokulski – postać 

nietuzinkowa (sądy bohatera o samym 

sobie i inne postaci z utworu o nim). – 

2 godziny 

T : Czy doświadczenia z dzieciństwa i 

młodości odciskaj piętno na dalszym 

życiu człowieka? 

T : Spór Wokulskiego z księciem. 

 

Historia 

 

 

Grezgorz Radłowski Librus, e-mail, 

dysk Google, 

platforma Moodle 

Zadanie zostało  przesłane na 

dziennik Librus oraz pocztę 

klasową 

 

Temat: Schyłek średniowiecza – 

lekcja podsumowująca (2 godz.) 

Materiały i zadania zostaną przesłane 

na pocztę mailową 30 marca.  

Zadane ćwiczenia należy wykonać do 

31 marca przesyłając je następnie na 

folder klasowy na dysku Google. 

Temat: Cywilizacje pozaeuropejskie 

(1 godz.) 

Materiały i zadania zostaną przesłane 

na pocztę mailową 31 marca.  

Temat: Sprawdzian wiadomości – 

schyłek średniowiecza.(1 godz.) 

Test należy wykonać na platformie 



Moodle - 3 kwietnia – dostęp w godz. 

10.15 – 11.00 

 

 

 

WOS 

Krzysztof Maleszewski  Lekcja na żywo on-line prowadzona na 
FB w grupie klasy 

  Lekcje odbywają się one zgodnie z 

planem lekcji, tzn.: 

- w dniach i godzinach planu lekcji (4 

godz. tygodniowo) 

- wg programu nauczania, realizując 

po kolei zaplanowane lekcje 

- on-line, na żywo na FB, na grupie 

klasy 

- zadawanie ewentualnie jakichś prac, 

podawanie terminów ich pisania, 

rozwiązywania, przesyłania - 

informowanie uczniów na bieżąco 

podczas lekcji 

Wychowanie 

fizyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie 

fizyczne 

Beata Suchocka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Wojszko 

Li brus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li brus, email 

Informacje będą przekazane przez 

pocztę na librusie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały i zadania w wersji 

pisemnej i krótkie filmy z 

trningiem na Youtube, wysyłam 

 

Temat: Ćwiczenia na mięśnie pleców. 

Dlaczego warto wzmacniać plecy? 

 

Trening – full body workout, na 

podstawie udostępnionego materiału 

przygotowanie zestawu 5 własnych 

ćwiczeń. 

(45 min x3) 

 

 

 

 

- Zasady zapobiegania otyłości 

- Ćwiczenia gibkości na dolny 

odcinek kręgosłupa 



na maile klasowe. 

 

 

 

- Ćwiczenia siłowe wykorzystujące 

obciążenie własnego   

  Ciała 

 

Termin wysłania  30 marca. 

 

matematyka 

 

Jolanta Świerzyńska Librus, e-mail, 

formularz google, 

moodle (forum na 

kursie) 

Materiały są umieszczane na 

platformie moodle oraz wysyłane 

na e-mail klasowy i librusa 

Temat:  Utrwalenie wiadomości 

dotyczących ciągów (2h) 

Temat: Sprawdzian wiadomości 

dotyczący ciągów (1h) 

Test zostanie umieszczony na 

platformie Moodle w piątek (3.04) 

 

 

 

Język francuski 

 

Małgorzata Sadowska 

 

LIBRUS, email 

Materiały i zadania zostaną  przesłane 
na 
platformę moodle 

Temat:  Rodzajniki cząstkowe  

- Przypomnienie wiadomości na temat 

rodzajników określonych i 

nieokreślonych.  

- Zapoznanie z   formami rodzajników 

cząstkowych oraz zasadami ich 

stosowania. (1 godzina) 

-  Teoria i zadania będą umieszczone 

na platformę moodle do 31 marca.   

Temat : Wyrażenia ilościowe .  
- Wprowadzenie słownictwa związanego z 
wyrażeniami ilościowymi. 
- Zmiana rodzajnika przy przeczeniu. (1 
godzina) 
-  Teoria i zadania będą umieszczone 

na platformę moodle do 2 kwietnia.   

 

Przyroda ( 

biologia) 

 

Bożenia Karpowicz  

Li brus, email , 

Skype 

materiały i zadania zostaną  przesłane 
prze dziennik Librus 

Temat: Energia – fotosynteza, 

oddychanie. Przepływ energii. 

- rola fotosyntezy w przyrodzie 



 

 

 

 

- oddychanie komórkowe, wyzwalanie 

energii 

 - przepływ energii w ekosystemach 

 

 

Przyroda ( 

fizyka) 

 

 

 

Ewa Gobcewicz Li brus , email materiały są przekazywane za 
pośrednictwem poczty librus lub maila 
(nauczyciel-gospodarz klasy) 

Temat: 

Barwy i zapachy świata (2 godz, 

wtorek 31.03.2020) 

-wyjaśnienie zjawiska dyfuzji na 

podst. podręcznika lub innych 

dostępnych źródeł 

-samodzielne przeprowadzenie 

eksperymentu-uczeń przy pomocy 

telefonu komórkowego nagrywa film-

zjawisko dyfuzji , który następnie 

wysyła do nauczyciela za 

pośrednictwem gospodarza 

klasy(termin przysłania do gospodarza 

klasy-7.04.2020)  

-uczeń w zeszycie sporządza krótką 

notatkę nt barw i zapachów 

 

Religia 

(prawosławna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religia 

Grażyna Karpiuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Sołowiej 

Librus 

 

 

 

 

 

 

 

Librus 

(wiadomości), 

adres meilowy 

Librus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiały w postaci linków oraz pytań 
problemowych są wysyłane uczniom 
przez wiadomości w librusie natomiast 
wypowiedzi są odsyłane przez uczniów 

 

Temat: Wielki Post 

- Znaczenie Wielkiego Postu 
- Wielki Tydzień 

- Wielka Środa 

- Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza) 
- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie Jezusa) 
 
 

T: „Jak będzie na końcu ?” 

- dlaczego jako chrześcijanie 

powinniśmy się starać żyć według 



(katolicka) wygenerowany 

dla każdej klasy. 

 

 

na wygenerowany meil klasowy. zasad religijnych ? 

- jakie to są zasady ? 

Link do artykułu. 

T: „Wierzę w ciała 

zmartwychwstanie” 

- Chrystus poprzez zmartwychwstanie 

dał nam też taką nadzieję. 

- na czym polega zmartwychwstanie 

według nauki Kościoła Katolickiego ? 

 


