
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 2 F  w dniach 6-8 kwietnia 2020r. oraz 15-17 kwietnia 

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: Wykres i własności funkcji y=sinx, y=cosx  (4 

godz) 

-szkicowanie wykresów obu funkcji 

-opis własności tych funkcji na podstawie wykresu 

-rozwiązywanie zadań w oparciu o wykresy 

Termin: 7.04 

Temat: Wykres i własności funkcji y=tgx, y=ctgx  (2 godz) 

-szkicowanie wykresów obu funkcji 

-opis własności tych funkcji na podstawie wykresu 

-rozwiązywanie zadań w oparciu o wykresy 

Termin: 15.04 

Temat: Przekształcenia wykresów funkcji 

trygonometrycznych (3 godz) 

-zastosowanie translacji, symetrii osiowej, środkowej, 

modułów do przekształcania wykresów funkcji 

-odczytywanie własności tych funkcji z wykresu 



-rozwiązywanie zadań w oparciu o wykresy  

Rermin: 17.04 

 

Historia i 

społeczeństwo 

Grzegorz Radłowski Librus, e-mail, dysk 

Google 
Zadanie zostało  
przesłane na dziennik 
Librus 

 

Temat: „Ojczyzno moja na końcu upadła!” Spory o 

przyczyny upadku I Rzeczypospolitej. 2 godz.  

1. Poglądy oświeceniowych filozofów dotyczące  

2. Opinia dwóch szkół historycznych – warszawskiej 

i krakowskiej nt. rozbiorów Rzeczypospolitej 

Materiały i zadania zastaną przekazane uczniom 6 

kwietnia na maila klasowego. 

Temat: Od świetności do upadku – lekcja 

podsumowująca. 2 godz. 

1. Wykonanie karty pracy  

Materiały i zadania zastaną przekazane uczniom 8 

kwietnia na maila klasowego. 

Temat: My z napoleonem, Napoleon z nami. 2 godz. 

1. Legiony Polskie we Włoszech 

2. Księstwo Warszawskie. 

Materiały i zadania zastaną przekazane uczniom 15 

kwietnia na maila klasowego. 
 

język rosyjski 
 

 

Tamara Mięgoć Librus, e-mail materiały i zadania 

zostaną  umieszczone na 

Librusie oraz wysyłane 

na e-mail klasowy 

Temat:   Jakie znaczenie ma sport w życiu człowieka?  (2 
godz.) 

Napisz krótką wypowiedź na temat sportu i odeślij 

pracę  nauczycielowi do sprawdzenia do 17.04.2020 

(włącznie). Zadanie zostanie przesłane pocztą na 

adres klasy. 

  Li brus, e-mail Serwis e-learningowy 

www.gettinenglish.com 

1.Temat: At the hotel – utrwalenie słownictwa i 

zwrotów związanych z podróżowaniem i turystyką: 

http://www.gettinenglish.com/


Język angielski 

 

Ewa Polanis www.rockyourenglish.pl 

 

ćwiczenia, testy i gry leksykalne przy użyciu fiszek 

oraz serwisu e-learningowego Quizlet ( 45 min.) 

06.04.20. 

2.Temat: At the airport– utrwalenie słownictwa i 

zwrotów związanych z podróżowaniem i turystyką: 

ćwiczenia, testy i gry leksykalne przy użyciu fiszek 

oraz serwisu e-learningowego Quizlet ( 45 min.) 

08.04.20. 

3. Temat: Sprawdzenie znajomości i sprawnego 

posługiwania się zwrotami, kolokacjami i leksyką z 

działu podróżowanie i turystyka, zestawy fiszek At 

the hotel, At the airport - zaliczenie aktywności na 

stronie edukacyjnej Quizlet (2x45 min) 15-16.04.20. 

 

 

język polski 

 

 

Iwona Bankiewicz-

Zabielska 

librus, e-mail, materiały i zadania 

zostaną  przesłane za 

pomocą dziennika 

Librus oraz 

umieszczone na 

platformie  moodle 
 

Temat : Obraz Petersburga w „Zbrodni 
i karze” F. Dostojewskiego. (2 godziny) 

Teoria i zadania zostaną przesłane 
uczniom za pośrednictwem dziennika. Praca 
domowa : konspekt rozprawki na wskazany 

temat. Termin odesłania: 15 kwietnia. 

 

 

Temat 1 : „Petersburg, siódma 
trzynaście”- czytanie ze zrozumieniem 



(1 godz) 

Termin wykonania zdania do 24 kwietnia. 

Temat 2: Dekadentyzm w poezji Młodej 

Polski ( 1 godz) 

Teoria i zadania zostaną przesłane 

uczniom za pomocą dziennika Librus. 

informatyka 

 

 

Wiesława Suchocka Librus, Platforma 

Moodle,  

Platforma do 

programowania 

Themis, adres mail 

Moodle – materiały 

dodatkowe,  testy i 

zadanie on-line 

 

Temat : Przykłady zastosowania funkcji wbudowanych 

w  arkuszu kalkulacyjnym (2 godz. – 7.04.20, 17.04.20) 

  

Temat : Wykresy jako prezentacja danych.  

(1 godz. 17.04.20) 

 

NetMeet - 7 kwietnia, godz. 12.00  (szczegóły przekażę 

wcześniej przez Librusa) 

Zadania na platformie Moodle – pliki do przesłania 

 

 

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: Rozmowa o nowych ograniczeniach związanych z 

epidemią - jak sobie z tym radzimy?(1 godz) 

 

Język angielski 

Małgorzata Haraburda  

librus, e-mail, google 

classroom, hangouts 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

google classroom lub 

1 Gramatyka- wzory czasownikowe w mowie 

zaleznej-Powtórzenie (zadania ma Google 

Classroom) 



 (komunikator) dziennikiem 

internetowym 
2. Lekcja online- Opis obrazka i pytania 

egzaminacyjne 

3. Powtórzenie wiadomości dział 9 (Książka Ucznia) 

4. Lekcja online-Dyskusja na pst materiału 

stymulującego 

5. Społeczeństwo utopijne- zadania w oparciu o tekst 

SB p.120 

6. Lekcja Online- Wyrażanie opinii/ 

argumentowanie- Rozmowa 

 

język niemiecki 

 

 

Monika Ryczkowska Dziennik Librus, e-

mail klasowy,  

Messenger 

Materiały i karty pracy 

zostaną  przesłane na 

klasowego maila 

oraz umieszczone  w 

dzienniku Librus 

(zakładka: prace 

domowe) 

Temat 1: Ostern kommt bald.  

Poznajemy słownictwo związane ze świętami Wielkanocy 

oraz zwyczaje i tradycje obchodzenia tych świąt w 

krajach niemieckojęzycznych.  

Temat 2: Wir fragen nach dem Weg.  

Poznajemy słownictwo z zakresu pytanie o drogę.  

Termin wysłania materiałów zgodnie z rozkładem lekcji 

WF 

 

Anna Wysocka librus, platforma 

Moodle 
Materiały są 

umieszczane na 

platformie Moodle  i  

librus 

Temat: Różne formy aktywności  ruchowej  przy muzyce 

- pilates -  jako forma ćwiczeń 

- praca nad stabilną pozycją ciała 

-wzmacniamy kondycję 

Temat realizowany i przesłany uczniom   06.04.2020  

 1 godz 



Temat: Różne formy aktywności  ruchowej  przy muzyce 

- pilates -  jako forma ćwiczeń 

- praca nad stabilną pozycją ciała 

-wzmacniamy kondycję 

Temat realizowany    16.04.2020  1 godz 

Temat: Samokontrola wybranych zdolności  

motorycznych wg  ISF K  Zuchory 

-wykonanie jednej wybranej  próby 

-samoocena 

Realizacja 16.04. 2020  1 godz 

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 

Temat: Media - szansa i zagrożenie. 

Temat: Media - szansa i zagrożenie c.d. 

 Temat: Rodzina Kościołem domowym. 

fizyka Paweł Andryszak What’s up (grupa 

klasowa) 

Materiały są 
przekazywane na grupie 
klasowej what’s up oraz 
wysyłane na e-mail 
klasowy 

 

 Jak człowiek ocenia natężenie bodźców 
słuchowych? (06.04) 

 Rozwiązywanie zadań fale mechaniczne 
(07.04) 

 Rozwiązywanie zadań fale mechaniczne 



(08.04) 

 Rozchodzenie się fal, odbicie i 
załamanie(08.04) 

 Interferencja i dyfrakcja fal.(15.04) 

 Efekt Dopplera(15.04) 

 Rozwiązywanie zadań fale mechaniczne 
(16.04) 

 Rozwiązywanie zadań fale mechaniczne 
(21.04) 

 Rozwiązywanie zadań fale mechaniczne 
(22.04) 

 Rozwiązywanie zadań fale mechaniczne 
(22.04) 

 Rozwiązywanie zadań fale mechaniczne 
(23.04) 

 Podstawowe pojęcia 
termodynamiki(27.04) 

 Przepływ ciepła ciepło właściwe(28.04) 

 Przemiany fazowe(29.04) 

 Rozwiązywanie zadań fale mechaniczne 
(29.04) 

 Rozwiązywanie zadań fale mechaniczne 
(30.04) 

 

wychowanie 
fizyczne 

Tomasz Kiersnowski librus materiał będzie dostępny 
na librusie 

 

Temat: Ksztaltowanie siły mm grzbietu i brzucha 1 godz.                                                    
Temat: Zapoznanie się z podstawowymi metodami 
treningu siłowego – ćwiczenia kształtujące siłę mm RR  
2 godz. 

 


