
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 2h w dniach 25-27 marca 2020 r. 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Sposób kontaktu z 
nauczycielem 

Formy pracy zdalnej 
z uczniem 

Informacja od nauczyciela  
 

geografia Danuta Dobreńko Librus, e-mail 
klasowy 

Materiały są 
wysyłane na e-mail 
klasowy lub pocztą 
Librus 
 
 
 

Temat: Działalność rzeźbotwórcza lodowców górskich.  
- warunki powstawania rzeźby polodowcowej w górach; 
- charakterystyka form rzeźby polodowcowej w górach. 
(Zadania zostaną wysłane 25.03 pocztą e-mail i Librusem) 
Temat: Działalność rzeźbotwórcza lądolodów. 
- cechy rzeźby młodoglacjalnej 
- formy akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodu; 
- formy akumulacyjnej i erozyjnej działalności wód 
polodowcowych 
(Zadania zostaną wysłane 26.05 pocztą e-mail i Librusem) 
Temat: Rzeźbotwórcza działalność morza. Typy 
wybrzeży morskich  
- charakterystyka abrazji morskiej; 
- powstawanie różnych wybrzeży morskich. 
(Zadania zostaną wysłane 27.05 pocztą e-mail i Librusem) 
(razem 3 godz.) 

matematyka  
 

Marzena Popławska Librus, e-mail 
klasowy, grupa 
klasowa na 
Messengerze 

Materiały z 
nagranymi filmami z 
moim tłumaczeniem 
nowych tematów 
oraz instrukcje i 
wskazówki wysyłam  
przez Messengera 
lub na maila klasy. 

Tematy : 
Funkcje wielomianowe (2 godz.) 
Powtórzenie wiadomości o wielomianach (2 godz.) 
 
Uczniowie otrzymali zadania do wykonania do środy  
(25.03) i do piątku ( 27.03). 

język polski 
 

Katarzyna Ostaszewska Librus, 
e-mail klasowy 

Materiały i zadania 
zostaną  przesłane 
przez dziennik Librus. 

Tematy:  
Geneza „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. 
Obraz wsi polskiej w Weselu.  
Chłopomania.  
 



język angielski  
 

Joanna Wap  Librus 
Google Classroom 
Moodle 
Discord 
Mail klasowy  

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

Temat: Health issues.  
Słownictwo związane z ochroną zdrowia. Zasady 
postępowania w przypadku chorób zakaźnych. 
Materiał zamieszczony na Quizizz. 
Termin: 27.03.20 
Temat: Idiomatic expressions. 
Wyrażenia idiomatyczne. Tłumaczenie. 
Ćwiczenie wymowy i zastosowanie w zdaniach.  
Materiał zamieszczony na Moodle.  
Termin wykonania: 30.03.20 
Temat: The Future of Work.  
Rozumienie za słuchu. Wypowiedź pisemna. 
Materiał na platformie Moodle. Termin do 31.03.20 
(łącznie 3 godz.) 

język angielski  Anna Łakus  dziennik LIBRUS 
grupa zamknięta na 
FB 
Messenger 
 

Aplikacje: 
WORDAWALL 
QUIZLET 
TSE 
LIVEWORKSHEETS 

Powtórzenie leksyki z działu SZKOŁA. 
- formułowanie wypowiedzi pisemnej; 
- formułowanie wypowiedzi ustnej. 
 
(3 godz.) 

język francuski Małgorzata Sadowska  dziennik Librus 
e-mail klasowy 

Materiały zostaną 
umieszczone na 
platformie Moodle   

Temat: Jedzenie - słownictwo. 
- poszerzenie zakresu słownictwa związanego z                       
  produktami żywnościowymi ( 1 godz. )  
Teoria i zadania będą umieszczone na platformie Moodle 
do 25 marca.  

język niemiecki  
 
 
 

Monika Ryczkowska  Dziennik Librus, e-
mail klasowy,  
Messenger 

Materiały zostaną  
przesłane na grupę 
klasową,umieszczone  
w dzienniku Librus 
(zakładka: prace 
domowe) 
oraz w aplikacji 
Quizlet 

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu Sport.  
- powtórzenie słownictwa z zakresu sport;  
- korzystanie z aplikacji quizlet; 
- trening maturalny: opisywanie ilustracji związanych ze  
  sportem. 



historia  
i społeczeństwo  
 
 

Małgorzata Grabowska  Librus,  
platforma Moodle 
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 

religia 
prawosławna 
 

Grażyna Karpiuk Librus Informacje 
przekazane przez 
dziennik Librus  

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

religia katolicka  Ks. Tadeusz Tyl  Librus,  
e-mail klasowy 

Materiały i zadania 
zostaną wysłane na 
maila klasowego.  

Temat: Media -szansa czy zagrożenie?  
Temat: Nadzieja zawieść nie może, Rz.5,5 

wychowanie 
fizyczne  

Sebastian Mydlarz  Librus,  
e-mail klasowy  

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

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem 
obciążenia własnego ciała.  
- poznajemy elementy techniki oraz siły biegowej.  
- ćwiczenia rozciągające (30 min. każdego dnia) 

wychowanie 
fizyczne  
 

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: Sprawność fizyczna, ćwiczenia ogólnorozwojowe 
Ćwiczenia poprawiające wytrzymałość, szybkość, gibkość, 
siłę, RR, NN, siłę mm. brzucha, siłę mm. grzbietu. 
Temat: Ćwiczenia rozciągające partie mięśniowe 
kończyn górnych i kończyn dolnych. 

godzina 
wychowawcza  
 

Monika Ryczkowska 
 
 
 

grupa klasowa na 
fb, kontakt 
telefoniczny 
Librus 
Messenger 

Informacje 
przesyłane na Librus 
lub publikowane na 
fb 

Przekazanie informacji na temat zdalnego nauczania. 
Sprawy organizacyjne.  

 


