
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy  II i  w dniach 25-27 marca 2020r.  

Wychowawca : Małgorzata Sadowska  

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 

 

 

Dorota Bielicka 

 

Li brus i klasowy e - 

mail 

 

Zadania do lektury 

zostały przesłane na 

klasowy e – mail i 

informację umieszczono 

na Librusie 

T: Miłość w nieromantycznych czasach, czyli o miłości 

Wokulskiego do Łęckiej. 

T: Ignacy Rzecki i jego pamiętnik. 

T: Jaki obraz naukowców wyłania się z powieści B. Prusa?  

T: Spór Wokulskiego z księciem. Jak racje adwersarzy 

przekładają się na opinię B. Prusa o polskim 

społeczeństwie? 

Zadania zostały wysłane 23 marca – sprawdzę 26 i 27 

marca 

Język angielski 
 
 

Ewa Polanis Li brus, e-mail Serwis e-learningowy 
www.gettinenglish.com 
www.rockyourenglish.pl 
 

25.03.20 Temat: Mowa zależna – pytania i rozkazy. Zajęcia 

zdalne z wykorzystaniem strony internetowej 

www.youtube.com, kanału o gramatyce języka angielskiego 

www.rockyourenglish.pl  

 Rock your English Reported English #54 (cz.3) Up to 

date Reporting ( 6min13 sec) 

https://www.youtube.com/watch?v=RjBS-o3YHAs 

 Reporting English/Rock you English#55 

https://www.youtube.com/watch?v=i5ULlruJsGE 

26.03.20  Temat: Mowa zależna – utrwalenie i sprawdzenie 

wiadomości i umiejętności stosowania mowy zależnej. Zajęcia 

http://www.gettinenglish.com/
http://www.youtube.com/
http://www.rockyourenglish.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=RjBS-o3YHAs
https://www.youtube.com/watch?v=i5ULlruJsGE


zdalne z wykorzystaniem strony internetowej: 

https://www.gettinenglish.com/reported-speech-

mowa-zalezna/ - test interaktywny. 

 
Matematyka 
 

Jolanta Świerzyńska 

Librus, e-mail, 
formularz google, 
moodle (forum na 
kursie) 

Materiały są 
umieszczane na 
platformie moodle oraz 
wysyłane na e-mail 
klasowy i librusa 

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących funkcji 
trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie 
prostokątnym. 
Zadania i ćwiczenia będą przesłane uczniom  na kursie 
moodle. Zadania należy wykonać do 26 marca  (2godz.) 
Temat: Trygonometria  - zastosowanie. 
Teoria i zadania będą przesłane uczniom  na kursie 
moodle. Zadania należy wykonać do 29 marca  (1godz.) 
 
 

Historia 
 
 

Marek Kawczyński  Platforma Discord, 
Grupa klasowa na 
Fb, wirtualna klasa 
na platformie 
classroom 

Materiały i zadania 
umieszczane są na 
platformie classroom 
Praca zdalna z E-
podręcznikiem 

Temat: Wojny z Zakonem Krzyżackim 
Wirtualna lekcja na Platformie Discord odbędzie się 25 
marca w godzinach 12.00-13.00  
Temat: Europa Zachodnia w XIV-XV w. 
Wirtualna lekcja na Platformie Discord odbędzie się 26 
marca w godzinach 12.00-13.00  
Temat: Europa Środkowo-Wschodnia w XIV-XV 
Wirtualna lekcja na Platformie Discord odbędzie się 27 
marca w godzinach 12.00-13.00  
 

Język francuski  Małgorzata Sadowska  librus, e-mail  Materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
platformę moodle  

Temat: Jedzenie - słownictwo. 
- Poszerzenie zakresu słownictwa związanego z 
produktami żywnościowymi ( 1 godzina )  
-  Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle 

do 25 marca.  
 

Język rosyjski  
 
 

Barbara Ostaszewska  Librus, platforma 
edukacyjna moodle 

Materiały i zadania 
będą przesłane na 
librusa lub platformę 
moodle 

Temat: Cechy charakteru człowieka 

Polecenie wybrania po 2 cechy pozytywne i negatywne 

oraz zdefiniowania ich i podania przykładów w 

https://www.gettinenglish.com/reported-speech-mowa-zalezna/
https://www.gettinenglish.com/reported-speech-mowa-zalezna/


konkretnych sytuacjach 

Temat 2: Саша мой друг 

Zapoznanie z tekstem- podręcznik ćw.1/44 i wykonanie 
ćwiczenia wg polecenia 

Wychowanie 
fizyczne 
 
 

Rafał Morozewicz Librus, e-mail, 
grupa klasowa,  
kontakt 
indywidualny z 
uczniem 

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

Temat: Sprawność fizyczna – ćwiczenia ogólnorozwojowe 
poprawiające wytrzymałość, szybkość, gibkość, siłę RR, 
NN, siłę mm. brzucha, siłę mm. grzbietu. 
Temat: Ćwiczenia rozciągające partie mięśniowe kończyn 
górnych i kończyn dolnych. 
Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową – mechanika 
sędziowania, interpretacja i najnowsze tendencje 
sędziowania. 

Przyroda- 
biologia 
 

Bożena Karpowicz librus, e-mail, skype materiały i zadania 
zostanły  przesłane  
przez Librus  

 

Temat – Wynalazki, które zmieniły świat 
- historia mikroskopu 
- mikroskop elektronowy 
- Ludwik Pasteur 
- szczepionki 
- pozytywna i negatywna rola antybiotyków (2 godziny) –
( środa) 

 

Wiedza o 
społeczeństwie  

Krzysztof Maleszewski  FB Lekcja na żywo on-line 
prowadzona na FB w 
grupie klasy 

Temat 26.03: Państwo i polityka – praca z tekstami 
źródłowymi – lekcja na żywo o godz.9.10  

Godzina 
wychowawcza  

Małgorzata Sadowska  librus, e-mail Materiały 
przekazywane są na 
pocztę klasową i przez 
librusa 

Przekazanie informacji na temat nauczania zdalnego.  
Rozwiązywanie bieżących problemów wynikających z 
nowej sytuacji nauczania.  

Religia 
Prawosławna 

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) 

 
Język angielski  
 

  
Izabela Łapuć 

 
łibrus, e- mail, tel, 
whatsupp 

 
Materiały do oceny 
mają być przesłane na 
librusa, materiały do 
kontroli- zdjęcie  na 
whatsupie 

Temat : Człowiek - ćwiczenia leksykalno gramatyczne. 
Przedstawianie i opisywanie wyglądu, cech charakteru, 
uczuć i emocji. 
str6,7,8,9,16 
Rozwiązania oraz komentarze przez grupę na whatsupie. 

 


