
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 2h w dniach 30. 03. – 03.04. 2020r. 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Sposób kontaktu z 
nauczycielem 

Formy pracy zdalnej 
z uczniem 

Informacja od nauczyciela 
 

geografia Danuta Dobreńko Librus,  
e-mail klasowy 
Moodle  
 

Materiały są 
wysyłane na e-mail 
klasowy i 
udostępnione przez 
platformę Moodle 
 
 

Temat: Rzeźba Ziemi – efektem działania procesów 
zewnętrznych (4 godz) (30.03 – 2.04) 
-procesy rzeźbotwórcze i ich efekty 
-rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem wiadomości i 
umiejętności z działu Procesy egzogeniczne 
(zadania zostaną udostępnione 30.03, termin wykonania 
do 2.04) 
Temat: Podsumowanie wiadomości z działu Procesy 
endogeniczne – sprawdzian (3.04) 
(test on-line zostanie udostępniony w godzinach: 11.00-
12.30 w dniu 3.04) 

matematyka  
 

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

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

Temat : Sprawdzian w wielomianów (test) - 1 godz. 
Temat: Pojęcie wyrażenia wymiernego (ułamka 
algebraicznego) - 1 godz. 
Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków 
algebraicznych - 2 godz. 
Temat: Działania na wyrażeniach wymiernych -2godz. 
Zadane zadania należy przesłać do piątku 3.04 

język polski 
 

Katarzyna Ostaszewska Librus, 
e-mail klasowy 

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 
30.03. Termin wykonania zadań: 3.04. 

język angielski  
 

Joanna Wap  Librus 
Google Classroom 
Moodle 
Mail klasowy  
Google Hangouts 

Materiały 
zamieszczane na 
Google Classroom 
Quizizz, 
Quizlet 
Google disc, 

1. Temat: Listening- food experiences 
Multiple matching. Adjectives. Speaking. 
FOCUS 5 str. 34, Workbook  
2. Temat: Responding appropriately in conversation 
Using language flexibly and effectively for social 
purposes. 



Google Hangouts 
Podręcznik FOCUS 5 
Workbook 

FOCUS 5 str. 35, Workbook 
3.  Temat: Writing a proposal. Formal letter. 
Wypowiedź pisemna – list formalny.  
Use of English, FOCUS 5 str. 36-37 
4. Temat: Expressing cause and effect 
Focus 5 str. 37 
5. Temat: Focus review 3. 
Utrwalenie słownictwa z Unitu 3.  
Speaking – Matura task 3. FOCUS 5 str. 38 
6. Temat: Focus review 3.Utrwalenie struktur. Słuchanie. 
Focus 5 str. 39 

język angielski  Anna Łakus  LIBRUS 
grupa na FB 
Messenger, 
Platforma 
CLICKMEETING, 

Aplikacje: 
WORDAWALL 
QUIZLET 
TSE 
LIVEWORKSHEETS 

Praca klasowa w formie wypowiedzi pisemnej. (2 godz.) 
Opracowanie wyrażeń i zwrotów przydatnych do 
egzaminu ustnego z j. angielskiego. (1 godz) 
Symulacja egzaminu ustnego w oparciu o zestawy 
maturalne.( 2 godz) 

język francuski Małgorzata Sadowska  dziennik Librus 
e-mail klasowy 

Materiały zostaną 
umieszczone na 
platformie Moodle   

Temat:  Rodzajniki cząstkowe  
-Przypomnienie wiadomości na temat rodzajników 
określonych i nieokreślonych.  
- Zapoznanie z   formami rodzajników cząstkowych oraz 
zasadami ich stosowania. (1 godz.) 
Teoria i zadania będą na Moodle do 31 marca.   
Temat : Wyrażenia ilościowe.  
- Wprowadzenie słownictwa  związanego z wyrażeniami 
ilościowymi. 
- Zmiana rodzajnika przy przeczeniu. (1 godz.) 
Teoria i zadania będą na Moodle do 2 kwietnia.   

język niemiecki  
 
 
 

Monika Ryczkowska  Dziennik Librus, e-
mail klasowy,  
Messenger 

Materiały zostaną  
przesłane na grupę 
klasową,  
oraz w aplikacji 
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. (do 02.04) 



historia  
i społeczeństwo  
 
 

Małgorzata Grabowska  Librus,  
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 

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 wysłane 
na maila klasowego.  

Temat: Błogosławieni, którzy cierpią.  
Temat: Wobec tajemnicy śmierci.  

wychowanie 
fizyczne  

Sebastian Mydlarz  Librus,  
e-mail klasowy  

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

Temat: Edukacja prozdrowotna.  
Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna, a rozwój 
intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów. 45 min. 
Temat: Ćwiczenia rozciągające 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.) 

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: Przepisy gry w piłkę siatkową – mechanika 
sędziowania, najnowsze tendencje sędziowania. 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mm. uda (mm. 
czworogłowy uda i mm. dwugłowy uda). 
 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. 

wychowanie 
fizyczne  
 

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 30.03. 

godzina 
wychowawcza  
 

Monika Ryczkowska 
 
 
 

grupa na Fb, 
kontakt 
telefoniczny 
Librus 

Informacje 
przesyłane na Librus 
lub na Fb 

Kontakt z wychowawcą przez grupę na Fb, Librus i 
telefoniczny.  
 



 


