
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 2 F  w dniach 30 marca-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 ) 

matematyka Małgorzata Bajguz Librus, e-mail 

klasowy, sms (z 

gospodarzem 

klasy) 

Materiały są przesyłane 

na e-mail klasowy 

Temat: Funkcje trygonometryczne - powtórzenie 

wiadomości z klasy pierwszej (3 godz) 

-przypomnienie wiadomości i podstawowych typów 

zadań z trygonometrii z klasy pierwszej 

Termin: 30 marca 

Temat: Miara łukowa kąta (2 godz) 

-wprowadzenie pojęcia miary łukowej kąta 

-zamiana miary łukowej na stopniową i odwrotnie 

-wprowadzenie definicji funkcji trygonometrycznych 

zmiennej rzeczywistej x 

-wyprowadzenie z miary łukowej podstawowych 

własności funkcji trygonometrycznych: dziedziny, zbiory 

watrości,  związki między funkcjami trygonometrycznymi 

tego samego argumentu 

Termin:1 kwietnia 

Temat: Własności funkcji trygonometrycznych (2 godz) 



-okresowoścć funkcji trygonometrycznych 

-parzystość/nieparzystość funkcji trygonometrycznych 

-obliczanie zbioru wartości funkcji trygonometrycznych 

Termin: 3 kwietnia 

Historia i 

społeczeństwo 

Grzegorz Radłowski Librus, e-mail, dysk 

Google 
Zadanie zostało  
przesłane na dziennik 
Librus 

 

Temat: Ostatni król Rzeczypospolitej i finis Poloniae  

Zapoznanie się z tematem w podręczniku s. 113-119. 

Do wyboru obejrzenie: 

 Programu publicystycznego: „Stanisław August 

Poniatowski: patriota czy zdrajca?”  

https://vod.tvp.pl/video/spor-o-historie,stanislaw-

august-poniatowski-patriota-czy-

zdrajca,7272234 

 Spektaklu telewizji: „Reytan. Druga strona drzwi 

„  

https://teatrtv.vod.tvp.pl/39210486/reytan-druga-

strona-drzwi 
język rosyjski 
 

 

Tamara Mięgoć Librus, e-mail materiały i zadania 

zostaną  umieszczone na 

Librusie oraz wysyłane 

na e-mail klasowy 

Temat:   Dyscypliny sportowe.  (2 godz.) 
Drodzy Uczniowie: 
ostatnio pracowaliśmy na materiale z rozdziału 5 lekcji 2.  
Proponuję poszerzyć  swój zakres słownictwa z tematu 
dyscyplin sportowych. Obejrzyjcie filmik i i wypiszcie do 
zeszytu leksykę po rosyjsku i jej tłumaczenie. Nauczcie się 
słów na pamięć. Większość słów już znacie i posługujecie  
się nimi. Podaję link: 
https://www.youtube.com/watch?v=2VQ5AdBSFFQ 
Zeszyt ćwiczeń. 
Proszę wykonać  w zeszycie ćwiczenie 5 ze str.73. 
Postarajcie się, wiem, że poradzicie. Trzymam kciuki za 

efekty Waszej pracy. 

https://www.youtube.com/watch?v=2VQ5AdBSFFQ


 

Język angielski 

 

 

Ewa Polanis 

Li brus, e-mail Serwis e-learningowy 

www.gettinenglish.com 

www.rockyourenglish.pl 

 

Temat: Redagowanie listu nieformalnego – 

powtórzenie i utrwalenie układu listu, stylu i 

słownictwa przy użyciu  

kanału do nauki pisania listów prywatnych 

https://www.youtube.com/watch?v=TLJDlX2I6FI 

Temat: Redagowanie listu prywatnego – 

powtórzenie powszechnie używanych zwrotów przy 

użyciu strony internetowej 

https://www.gettinenglish.com/matura-pisemna-list-

prywatny/ oraz utrwalenie notatki z klasy pierwszej. 

Temat: Redagowanie listu nieformalnego –

sprawdzenie umiejętności pisania listów prywatnych. 

Termin przesłania listów 03.04.20 

 

 

język polski 

 

 

Iwona Bankiewicz-

Zabielska 

librus, e-mail, materiały i zadania 

zostaną  przesłane za 

pomocą dziennika 

Librus oraz 

umieszczone na 

platformie  moodle 
 

Temat: Młoda Polska-początki modernizmu (1) 

Teoria i zadania zostaną przesłane uczniom na kursie 

moodle, a materiał  wzbogacony o wskazane treści z 

e-podręcznika do których uczniowie otrzymają link 

Temat: Filozofia modernizmu 

Teoria i zadania zostały wysłane przez Librus i 

umieszczone na platformie moodle. 

Uczniowie wykonują wybrane zadania w zeszytach do 

27.03.2020 

informatyka 

 

Wiesława Suchocka Librus, Platforma 

Moodle,  

Platforma do 

Moodle – materiały 

dodatkowe,  testy i 

zadanie on-line 

Temat 1: Podstawy pracy z  arkuszem kalkulacyjnym 

Temat 2: Instrukcje warunkowe 

http://www.gettinenglish.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TLJDlX2I6FI
https://www.gettinenglish.com/matura-pisemna-list-prywatny/
https://www.gettinenglish.com/matura-pisemna-list-prywatny/


 programowania 

Themis, adres mail 

 Temat 3: Sumy pośrednie i tabele przestawne. 

 

 

Zadania na platformie Moodle – pliki do przesłania, 

praca obowiązkowa.  

 

 

Godzina 

wychowawcza 

 

Małgorzata Bajguz Librus, e-mail 

klasowy, sms (z 

gospodarzem 

klasy) 

Materiały są przesyłane 

na e-mail klasowy oraz 

indywidualne rozmowy 

telefoniczne z uczniami 

Temat: Precyzujemy zasady komunikowania się. 

Odpowiadamy na pytania, jakie pojawiły się w trakcie 

trwania nauki zdalnej (1 godz) 

 

Język angielski 

 

Małgorzata Haraburda  

librus, e-mail, google 

classroom, hangouts 

(komunikator) 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

google classroom lub 

dziennikiem 

internetowym 

1 słownictwo -wyrażenia z 'under'/ new technologies 

Powtórzenie. 

Zadania zostaną przesłane w dniu poprzedzającym 

zajęcia z klasą. 

2. Lekcja online- Umiejętności- sposoby wyrażania 

akceptacji i braku akceptacji-argumentowanie. 

3. Pisanie-Raport. Materiał zostanie przesłany w 

dniu poprzedzającym zajęcia z klasą. Termin zwrotu 

wypracowania 3.04. 
4. Gramatyka: mowa zależna. Zadania zostaną przesłane 

w dniu poprzedzającym zajęcia z klasą 

język niemiecki 

 

 

Monika Ryczkowska Dziennik Librus, e-

mail klasowy,  

Messenger 

Materiały i karty pracy 

zostaną  przesłane na 

klasowego maila 

oraz umieszczone  w 

dzienniku Librus 

Temat: Przyimki z Akkusativem, ćwiczenia gramatyczne. 

- utrwalenie przyimków z biernikiem.   

Termin wysłania : do 30.03  



(zakładka: prace 

domowe) 

Temat: Am Bahnhof.  

- wprowadzenie i utrwalenie słownictwa z zakresu:  

   informacja kolejowa/ zakup biletów.  

Termin wysłania : do 02.04 

WF 

 

Anna Wysocka librus, platforma 

Moodle 
Materiały są 

umieszczane na 

platformie Moodle  i  

librus 

Temat :Układ   ćwiczeń  wolnych-doskonalenie.  

Estetyka,  tempo ,poprawność wykonywania ćwiczeń . 

Zagadnienie wysłane poprzez pocztę mailową. Zadanie 

należy wykonać  30.03.2020 i  02.04.2020 

2 godz lekcyjne 

 

Temat: Zdrowe żywienie i aktywność  fizyczna a rozwój 

intelektualny i społeczny uczniów. Zagadnienia i teoria 

będą wysłane w  li brusie  02.04.2020 

Religia 
Prawosławna 

Grażyna Karpiuk Informacja dla 

uczniów i rodziców 

na Librusie 

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  Tadeusz Tyl Librus, email 

nauczyciela: 

tadzik1973@o2.pl 

Materiały i zadania 
zostaną przesłane na 
Librusa ucznia 

1) Temat: Duchowa jedność Europy. 
2) Temat: Wiara, która staje się kulturą. 

fizyka Paweł Andryszak Brak informacji   

 



 


