
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 3a 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 ) 

Historia 

 

 

Krzysztof Rogowski Messenger, Librus, 

e-mail, platforma 

Discord 

Nauczyciel przesyła 

uczniom materiały na 

maila klasowego, 

prowadzi zajęcia 
online na Discordzie 

- uczniowie spotykają się codziennie na zajęciach online  

na platformie Discort (środa – 10.00, czwartek – 8.45, 

piątek 9.00) 

- uczniowie otrzymują materiały na maila klasowego, są 
to zagadnienie powtórzeniowe z klasy 1. 

- istnieje możliwość zaliczenia zaległych sprawdzianów 

wg instrukcji z maila klasowego. 
- we czwartek odbywa się online sprawdzian z I wojny 

światowej – 8.45. 

 

język polski 
 

 

Katarzyna Nurkowska 

Librus Lekcje dostępne w 

internecie pod 
wskazanym adresem 

Temat:  Powtórzenie wiadomości z nauki o języku – 

stylizacja i jej typy ( 1h) 
Instrukcja dla ucznia dostępna na poczcie Librus 

Temat : Powtórzenie wiadomości z pozytywizmu ( 2h) 

Instrukcja dla ucznia dostępna na poczcie Librus 
 

Termin wykonania zadań do 27.03. 

matematyka Beata Bućko  e-mail klasowy, 
moodle,librus 

materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego,na 
moodle 

Test na moodlach nr5-ukończenie 26 marca, 
 Test na moodlach nr6-zostanie udostępniony 27 
marca,31 marca ukończenie. 
Przesłanie do 26 marca zaległych matur:Test nr 3, Test 
nr2, Matura czerwiec i sierpień 2019 
 

Język łaciński i 
kultura antyczna  

Małgorzata Borowska  Librus, e-mail, 
WhatsApp   

Materiały i zadania 
zostały  przesłane na 

pocztę Librus oraz    

e-meila klasowego 
  

Temat: Złożenia z rzeczownikiem res  
- Przypomnienie odmiany deklinacji V, ćwiczenia na 

złożenia z rzeczownikiem res – podręcznik ćw. 7 str. 71    

( 1godz.)  
- Ćwiczenia tłumaczeniowe: Tekst „De civitate Romana”         

( 2godz. ) 

 Termin zakończenia  zadania : 27.03.  



 

 

j. angielski 
 

 

E. Chlebińska Librus materiały i zadania 
wysyłane przez 

Librusa 

 

Temat: Powtórzenie słownictwa zw. ze zdrowiem. 
Słuchanie ze zrozumieniem na temat problemów 

zdrowotnych./str. 182/ 

Praca została zdana wcześniej. Termin wykonania-26.03 

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

platformę moodle  

Temat: Środowisko naturalne - słownictwo. 
- Poszerzenie zakresu słownictwa związanego ze 

środowiskiem naturalnym ( 1 godzina )  

-  Teoria i zadania będą umieszczone na platformę 
moodle do 25 marca.  

 

wychowanie 

fizyczne 
 

 

Beata Suchocka librus 

 

informacje będą 

przekazywane 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) 

język niemiecki 

 
 

Helena Ciemnicka Librus materiały do 

samodzielnej pracy 

Prosz¦ samodzielnie opracowa¢ trzy tematy. Na 25-27 

marca jeden temat Na 30 marca - 3 kwietnia dwa tematy 
Wraz z ¢wiczeniami: 1. A17 + tabela na podstawie tekstu 

2. A21 Konikte zu Hause 3. A24 Streiten ja-aber 

woruber? + ¢wiczenia 15, 16, 17/ strony znajdziecie sami 

w nowym wydaniu 

Wychowanie 
fizyczne  

Jan Wasilewski Librus Dziennik 

elektroniczny 

1. Kształtowanie gibkości poprzez powtórzenie 
poznanych ćwiczeń na poprzednich lekcjach. 
2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych na proste plecy. 
3. Ćwiczenia tybetańskie jako codzienne formy ruchu. 
 

 


