
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy II G 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  Katarzyna Ostaszewska Librus, e-mail 
Materiały i zadania 
zostaną przesłane przez 
dziennik Librus 

Temat: Geneza Wesela S. Wyspiańskiego. Obraz wsi polskiej w 
Weselu. Chłopomania 

Fizyka Mariola Mucha-Grabowska librus, e-mail, sms 

Materiały i zadania zostaną 
przesłane  w trzech 
częściach  na klasową 
pocztę i „Librusem”, może 
również sms (do jednej 
osoby z prośbą o 
rozpowszechnienie) 

Temat: Dźwięki proste i złożone. 
Temat: Dyfrakcja i interferencja fal. 
Temat: Dyfrakcja i interferencja fal. 
Zgodnie z planem w klasie 2 g zostaną zrealizowane trzy godziny 
fizyki. Uczniowie otrzymają wszelkie wskazówki i zalecone 
zadania do rozwiązania – to mogą być pracochłonne polecenia. 
W przesłanych materiałach mogą pojawić się zdjęcia, zwłaszcza 
na prośbę uczniów (w przypadku kłopotów z zadaniami) 
Odpowiadam również na sms – y, odbieram telefony (uczniowie 
są ze mną w kontakcie). 

 
Matematyka 
 

Jolanta Świerzyńska 

Librus, e-mail, 
formularze Google, 
Moodle (forum na 
kursie) 

Materiały są umieszczane 
na platformie Moodle, 
Google Disc oraz wysyłane 
na e-mail klasowy i 
Librusa 

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących pól prostokątów 
Zadania i ćwiczenia będą przesłane uczniom  na kursie Moodle. 
Termin wykonania do 26 marca  (2godz.) 
Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących pól 
równoległoboków. 
Teoria i zadania będą przesłane uczniom  na kursie Moodle. 
Termin wykonania do 29 marca  (3godz.) 

Godzina  
wychowawcza 

Jolanta Świerzyńska 
Librus, e-mail, 
Moodle (forum na 
kursie) 

Wiadomości umieszczane 
są platformie Moodle oraz 
wysyłane na e-mail 
klasowy i Librusa 

Kontakty z wychowawcą w razie potrzeb przez 
Librus, e-mail, Moodle (forum na kursie) 

Informatyka Mariusz Łapiński 
librus, e-mail, dysk 
Google, Skype 

Materiały i zadania 
udostępnione na dysku, 
dostępne poprzez link na 
librusie, film 
instruktażowy na youtube  

26.03.2020  2 G 1.grupa 
Temat: Zadania algorytmiczne z arkusza I (bez komputera). (2h) 
Informacje o linkach, zadaniach i  ich realizacji zostaną wysłane 
dziennikiem li brus dzień wcześniej lub  do godz. 900 dnia, w 
którym będą realizowane tematy. 

Język angielski Joanna Wap 

Librus,  
Google Classroom, 
Moodle, Discord, 
Mail klasy 

Materiały zamieszczane 
na platformie Moodle, 
Google Classroom Quizizz, 
Google Disc, Discord 

1. Temat: Health issues.  
Słownictwo związane z ochroną zdrowia. Zasady postępowania 
w przypadku chorób zakaźnych. 
Materiał zamieszczony na Quizizz. 
Termin: 27.03.20 
2. Temat: Idiomatic expressions. 



Wyrażenia idiomatyczne. Ćwiczenie wymowy i zastosowanie w 
zdaniach. Tłumaczenie. 
Materiał zamieszczony na Moodle.  
Termin wykonania:  31.03.20 

 
Izabela Łapuć  

 

Librus, e- mail, tel, 
WhatsApp 

Materiały do oceny mają 
być przesłane na librusem, 
materiały do kontroli 
zdjęcie  na WhatsAppie 

Temat: Człowiek - ćwiczenia leksykalno gramatyczne. 
Przedstawianie i opisywanie wyglądu, cech charakteru, uczuć i 
emocji. Str 6,7,8,9,16. 
Rozwiązania oraz komentarze przez grupę na WhatsAppie. 

Język hiszpański 
 

Małgorzata Janusz Librus, e-mail 
Materiały, zadania i 
potrzebne linki przesłane  
przez Librus 

Temat (25.03) : Czasowniki ruchu (1 godz.) 
Temat (27.03) : Tłumaczenie drogi w mieście ( 1 godz.) 
Teoria i zadania zostały wysłane przez pocztę Librus. Możliwa 
zmiana na drogę mailową (po otrzymaniu adresów grupowych).  

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: Utrwalenie wiadomości z działu Sport.  
- powtórzenie słownictwa z zakresu sport;  
- korzystanie z aplikacji quizlet; 
- trening maturalny: opisywanie ilustracji związanych ze  
  sportem.  
Temat: Przyimki z Akkusativem, ćwiczenia gramatyczne. 
- utrwalenie przyimków z biernikiem.   
Termin: do 26 marca  

 
Historia i 
Społeczeństwo 
 

Małgorzata Grabowska 
Li brus, platforma 
MOODLE  (4lo), 
Google-dysk 

Lekcja, materiały, 
instrukcje w kursie: 
„Historia” 

Temat: Lekcja on-line z Muzeum Powstania Warszawskiego 
„Zaraza w czasach wczesnonowożytnych” 
Pełna informacja na platformie: norwid.bialystok.pl 
Do wykonania quiz – dostęp uruchomiony 27.03 – od godz. 
12.00 

Rysunek 
architektoniczny 

Piotr Koda librus, e-mail, 

materiały i zadania zostaną  
przesłane na 
e-maila klasowego, dziennik 
librus 

Temat: Style w architekturze 
Podział architektury z najważniejszymi elementami detali 
architektonicznych, charakterystycznych dla danej epoki.  Teoria 
i zadania będą przesłane przez pocztę librus. Planowane jest 
wykonanie zestawienia stylów w formie opisowej i rysunkowej. 
Konsultacje w formie zapytań i odpowiedzi na portalu librus – na 
bieżąco. 
Zaproszenie do zwiedzenia wirtualnej galerii  sztuki. 

Wychowanie 
fizyczne 
 

Sebastian Mydlarz 
Librus, email 
 

Materiały oraz rozpiski 
treningowe wysyłam na 
maile klasowe i poprzez 
aplikację Messenger 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem 
obciążenia własnego ciała. Elementy techniki oraz siły biegowej. 
Ćwiczenia rozciągające. (30 min. Każdego dnia) 

Rafał Morozewicz 
Librus, e-mail, 
grupa klasowa,  
kontakt 

Materiały są umieszczone 
na platformie modle oraz 
są wysłane na e-mail 

Temat: Sprawność fizyczna – ćwiczenia ogólnorozwojowe 
poprawiające wytrzymałość, szybkość, gibkość, siłę RR, NN, siłę 
mm. brzucha, siłę mm. grzbietu. 



indywidulny z 
uczniem 

każdej klasy. Temat: Ćwiczenia rozciągające partie mięśniowe kończyn 
górnych i kończyn dolnych. 
Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową – mechanika sędziowania, 
interpretacja i najnowsze tendencje sędziowania. 

 
Beata Suchocka 

 
librus 

 
Informacje będą 
przekazane przez librus, 
YouTube 

Temat: Ćwiczenia na mięśnie pleców. Dlaczego warto 
wzmacniać plecy? 
Trening – full body workout, na podstawie udostępnionego 
materiału przygotowanie 5 własnych ćwiczeń. 
(45 min x2) 

Jan Wasilewski    

Religia  
 

 

Grażyna Karpiuk librus, e-mail materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
librusa 

Temat: Wielki Post 
- Znaczenie Wielkiego Postu 
- Wielki Tydzień 
- Wielka Środa 
- Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza) 
- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie Jezusa) 

Ks. Tadeusz Tyl librus, e-mail materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego 

Temat: Media - szansa czy zagrożenie. 
Temat: Nadzieja zawieść nie może. 

 


