
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy II G w dniach 30.03-3.04 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 
klasy 

Materiały i zadania zostaną 
przesłane przez dziennik 
Librus 
i na e-mail klasy 

Temat: Relacje między inteligencją a ludem w „Weselu” S. 
Wyspiańskiego.    (Akt I)      ( 2 godz. ) 
Temat: Symbolika zjaw w „Weselu”  ( Akt II )- ( 2 godz. ). 
Materiały i instrukcje dla ucznia zostaną wysłane do 30 marca. 
Termin wykonania zadań: 3.04.2020 r. 

Fizyka Mariola Mucha-Grabowska 
Librus, e-mail, 
telefon Librus, e-mail, telefon 

Temat: Efekt Dopplera (2 godziny) 
Temat: Jak człowiek ocenia natężenie dźwięku? 
Temat: Powtórzenie – fale mechaniczne (2 godziny). 
Uczniowie otrzymują pakiety (teoria, przykłady, wskazówki) i 
konkretne zadania do wykonania – krok po kroku – do każdej 
lekcji. Zadania do wykonania ze zbioru, podręcznika i przesłane w 
zestawie. 

 
Matematyka 
 

Jolanta Świerzyńska 

Librus, e-mail, 
platforma 
MOODLE  (4lo),  
Google Disc 

Lekcja, materiały, 
instrukcje  zamieszczono w 
kursie: „Matematyka” oraz 
wysyłane są na pocztę 
klasową  i Librusa 

Temat: Pole trapezu (2h) 
Temat: Pole czworokąta – zadania różne (2h) 
Temat: Pola figur podobnych (1h) 
Temat:  Powtórzenie wiadomości dotyczących pól czworokątów 
(2h) 

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), telefon. 

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

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

30.03.2020  2G 2.grupa 
Temat: Zadania algorytmiczne z arkusza I (bez komputera). (2h) 
31.03.2020 2G 1.grupa, 2G 2.grupa 
Temat: Metody zachłanne i dynamiczne w programowaniu. (1h) 
Wydawanie reszty. 
02.04.2020 2G 1.grupa 
Temat: Pakowanie plecaka – metoda zachłanna i dynamiczna.(2h) 
Informacje o linkach, zadaniach i ich realizacji zostaną wysłane 
dziennikiem librus dzień wcześniej lub  do godz. 900 dnia, w którym 
będą realizowane tematy. 

Język angielski Joanna Wap 

Librus,  
Google 
Classroom, 
Google Hangouts 

Materiały zamieszczane na 
platformie Google 
Classroom  
Quizizz, 

1. Temat: The Future of Work.  
Rozumienie za słuchu. Wypowiedż pisemna. 
Materiał na platformie Google Classroom 
 Class debate. 



Mail klasy Quizlet 
Google disc, 
Google Hangouts 
 

2. Temat: Study abroad- reading 
Gapped text. Adjectives &Adverbs. Collocations. 
Focus 5 str. 18-19. 
Workbook  
3. Temat: Speculating- modals  past, present and future. 
Czasowniki modalne do wyrażania przypuszczeń w czasie 
teraźniejszym, przyszłym i przeszłym. 
Focus 5 str. 20 Workbook 

 
Izabela Łapuć  

 

Librus, e- mail, 
tel, WhatsApp 

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

Człowiek - ćwiczenia leksykalno gramatyczne. Przedstawianie i 
opisywanie wyglądu, cech charakteru, uczuć i emocji. 
str10. 11. 12.13. 14.15. 17 
Rozwiązania oraz komentarze przez grupę na whatsupie. 

Język hiszpański 
 

Małgorzata Janusz Librus, e-mail 

Materiały, zadania i 
potrzebne linki przesłane  
przez Librus oraz  e-mail 
grupowy 

Temat  (1.04.): Spacer po mieście – ćwiczenia ze słuchu 
Temat ( 3.04.): Jak dojść do... ? - pisanie 
Teoria i zadania zostaną  wysłane przez pocztę Librus oraz na 
adres grupowy. 

Język niemiecki 
 

Monika Ryczkowska  

Dziennik Librus,  
e-mail klasowy,  
Messenger, fb 
 
 

Materiały i karty pracy 
zostaną  przesłane na 
klasowego maila/na grupę 
Messenger oraz Quizlet  
  

Temat: Przyimki z Akkusativem, ćwiczenia gramatyczne. 
- utrwalenie przyimków z biernikiem.   
Termin wysłania : do 30.03  
Temat: Am Bahnhof.  
- wprowadzenie i utrwalenie słownictwa z zakresu:  
   informacja kolejowa/ zakup biletów.  
Termin wysłania : do 02.04 

 
Historia i 
Społeczeństwo 
 

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

Lekcja, materiały, 
instrukcje w kursie: 
„Historia” 

Temat: Wojny światowe i wojny totalne 
Temat: Wojny a prawo międzynarodowe 
Do obejrzenia film: Miasto 44 
Pełna informacja na platformie: norwid.bialystok.pl 

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 oraz pocztę 
elektroniczną. Planowane jest wykonanie krótkiej charakterystyki 
w formie pisemnej. Konsultacje w formie zapytań i odpowiedzi na 
portalu librus i  poczty elektronicznej – na bieżąco. 
Analiza wybranego dzieła sztuki  - odesłanie do wirtualnej galerii 
sztuki. 

Wychowanie 
fizyczne 
 

Sebastian Mydlarz Librus, email 
Email klasowy, Librus, 
Messenger 

Temat: Edukacja prozdrowotna. Zdrowe żywienie i aktywność 
fizyczna a rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów. 
(45 min.) 
Temat: Ćwiczenia rozciągjące mięśnie grzbietu (mm. prostownika 



grzbietu i mm. czworoboczne) (ok.45 min.) 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające z użyciem obciążenia własnego 
ciała w formie małego obwodu stacyjnego. Ćwiczenia 
rozciągające. (ok. 45 min.) 

Rafał Morozewicz 

Librus, e-mail, 
grupa klasowa,  
kontakt 
indywidulny z 
uczniem 

Materiały są umieszczone 
na platformie modle oraz 
są wysłane na e-mail każdej 
klasy. 
 

Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową - mechanika sędziowania, 
interpretacja i najnowsze tendencje sędziowania. 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mm. uda (mm. czworogłowy uda i 
mm. dwugłowy uda). Przykładowy zestaw ćwiczeń dostosowany 
do poziomu sprawności fizycznej ucznia. 
Temat:  Ćwiczenia wzmacniające mm. brzucha (mm. brzucha 
prosty wew. i zew. oraz mm. skośne brzucha wew. i zew.). 
Przykładowy zestaw ćwiczeń dostosowany do poziomu sprawności 
fizycznej ucznia. 

 
Beata Suchocka 

librus 
Informacje będą 
przekazane przez librus, 
YouTube 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające poszczególne  partie mięśniowe  -  
wykorzystanie  kanału na Yoytube  MadFit. 
(45 min x3) 

Jan Wasilewski Librus 

Materiały i zadania 
zostaną przesłane przez 
dziennik Librus 
 

Tematy: 
1. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha. 
2. Dbamy o prawidłową postawę ciała - zestaw ćwiczeń. 
3. 10 zasad zdrowego odżywiania. 
Materiały będą przesłane przez pocztę Librus od 30 marca .   

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 Librusa 
ucznia. 

Tematy lekcji:  
1) Temat: Błogosławieni, którzy cierpią. 
2) Temat: Wobec tajemnicy śmierci. 

 


