
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 3a w dniach 6 – 17 kwietnia 2020 

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 Discord – 
9.00. 

- uczniowie otrzymują materiały na maila klasowego, są to zagadnienia 

powtórzeniowe z klasy 1 i inne. 

- istnieje możliwość zaliczenia zaległych sprawdzianów wg instrukcji z maila 
klasowego. 

Język polski  

. 

Katarzyna 

Nurkowska 

Librus, 

e-mail 

Lekcje,materiały  

dostępne w internecie 
pod wskazanym 

adresem,  e-mail 

Temat: Powtórzenie wiadomości  z historii literatury – romantyzm (2h) 

 
Temat : Analiza interpretacji porównawczych – poziom rozszerzony (3h) 

 

Instrukcja dla ucznia dostępna na poczcie Librus 

 
Temat: Praca stylistyczna – poziom PR (3h) 

Instrukcja dla ucznia dostępna na poczcie Librus 

 
  

matematyka Beata 

Bućko 

 e-mail klasowy, 

moodle,librus 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane na 

e-maila klasowego,na 
moodle 

6-8 kwietnia 

Temat. Arkusz maturalny z matematyki PP. 

Matura maj PP 2017 
Test nr 7 Moodle 

2 godz. 

15-17 kwietnia. 
Temat. Omówienie matury próbnej CKE. 

Arkusz maturalny Czerwiec 2018 

3 godz. 
 

Język 

łaciński i 

kultura 
antyczna  

Małgorzata 

Borowska  

Librus, e-mail, 

WhatsApp , 

sms, rozmowa 
telefoniczna  

Materiały i zadania:  

poczta Librus oraz    

e-meil klasowy  
 

Temat: Sport, igrzyska w starożytności (gr I i II  3godz.) 

  

Praca z platformą edukacyjną Epodręczniki  
Należy wykonać wszystkie ćwiczenia na platformie dostępne pod tematem Sport - 



Epodręczniki 

 

igrzyska  

https://epodreczniki.pl/a/sport-igrzyska/D46ggVTMS 

Przeczytać tekst polski w podręczniku Gladiatorzy i igrzyska str. 65 
Termin zakończenia  zadania : 08. 04. 2020r. 

 

Temat: Ćwiczenia tłumaczeniowe- Cicero ( Werres w Segeście  - gr I, gr II ) -2godz.  

Tekst zostanie wysłany uczniom, ćwiczenia tłumaczeniowe 
- konsultacje maturalne  telefoniczne dotyczące omówienia błędów 

tłumaczeniowych – czwartek 16.04  godz. 11- 13. 

 
 

j. angielski Joanna 

Laudańska 

e-mail na 

Librusie i na 

poczcie o2.pl 
(jonlauda@o2.p

l) 

 

Materiały są 

umieszczane w 

aplikacji Quizlet  oraz 
linki do artykułów i 

nagrań wysyłane przez 

e-mail na Librusie. 
Zrealizowane zadania 

pisemne są wysyłane 

przez uczniów przy 
pomocy Librusa i/lub 

emailem. 

6.04-8.04.20 

Temat: Znajomość środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań). (1-2 

godz.) zadania wysłane przez podanie linków oraz zadania do samodzielnego 
rozwiązania w repetytoriach Macmillan. 

 

15-17.04.20 
Temat: Słownictwo związane ze stresem: kolokacje i idiomy. (1 godz.+) 

Temat: Nagranie z cyklu TED Talk: How to make stress your friend  z psychologiem 

zdrowia Kelly McGonigal zamieszczone na platformie youtube i ćwiczenia do nich 
związane ze sposobami radzeniem sobie ze stresem. (1 godz.) 

(link do nagrania i ćwiczenia do samodzielnego wykonania wysłane przez Librusa). 

Pozdrawiam serdecznie, Joanna Laudańska :-) 

j. angielski E. 
Chlebińska 

 

. Librus 
 

Librus 1. j.angielski 
2. E. Chlebińska 

3. Librus 

4. zadania na Librusie 
5. Temat: Znajomość środków językowych - zdrowie. 

-częściowe tłumaczenie zdań na temat zdrowia, 

-powtórzenie słownictwa na temat zdrowia-uzupełnianie luk leksykalnych./str.188 i 

193//1g/ 
 

cz.2 na 15,16,17.04.: 

5. Temat:Analiza słownictwa zw. z działem nauka i technika. 
- ćwiczenia leksykalne dot. różnych dziedzin nauki, 

https://epodreczniki.pl/a/sport-igrzyska/D46ggVTMS


- opis najważniejszych wynalazków w dziejach ludzkości, 

- korzystanie z urządzeń technicznych, 

- awarie sprzętu technicznego-opis./str.194-197/2g/ 

Język 

francuski  

Małgorzata 

Sadowska  

librus, e-mail  Materiały i zadania 

zostaną  przesłane na 

platformę moodle  

Temat: Tradycje wielkanocne we Francji .  ( 1 godzina) 

- Zapoznanie  ze świątecznymi  zwyczajami w krajach frankofońskich. 

- Przypomnienie  słownictwa związanego ze świętami.  

- Wielkanoc w Polsce i we Francji – ćwiczenia kulturowe. 
-  Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle do 7 kwietnia.  

 

 
Temat: Verlan – język ludzi młodych .  ( 1 godzina) 

- Język standardowy a verlan – cechy wspólne i różnice.  . 

- Jak porozumieć się w języku verlan ? – Zasady tworzeniai przykłady użycia. 

-  Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle do 16 kwietnia.  
 

Język 

niemiecki 

Helena 

Ciemnicka 

Librus Materiały do 

samodzielnej pracy 

Temat: Mein Tier - Mein Freund; 

Proszę zapoznać się ze słownictwem i zrobić A19; 
Klasy 3 a d e g i 

Wychowani

e fizyczne  

Jan 

Wasilewski 

Librus Materiały i zadania 

zostaną przesłane 

przez dziennik Librus 
 

Tematy: 

1. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu  

(1 godzina) 
2. PILATES- kompletny trening całego ciała.  

(1 godzina) 

3. Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej (1 godzina) 
4. Doskonalenie nabytych umiejętności - aerobik.  

(1 godzina) 

 

Wychowani
e fizyczne 

Rafał 
Morozewic

z 

Librus Materiały i zadania 
zostaną przesłane 

przez dziennik Librus 

 

Temat: Przepisy gry w piłkę ręczną - mechanika sędziowania, interpretacja i 
najnowsze tendencje sędziowania. - czas lekcji : 45 

Pomoce dydaktyczne: 

 
https://liblink.pl/Fn1NjjSg3c 

 

 

 

https://liblink.pl/Fn1NjjSg3c


file:///C:/Users/Rafał/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/LWXFQZP

A/wytyczne-lipiec-2018.pdf 

 
 

Temat:  Wykorzystujemy ćwiczenia aerobiku i treningu siłowego w celu utraty 

nadmiaru tkanki tłuszczowej. - czas lekcji - 2 x 30 

Pomoce dydaktyczne: 
 

https://liblink.pl/cXK1jGxEad 

 
https://liblink.pl/m41Bho30HW 

 

https://liblink.pl/1oiZHCq191 
 

https://liblink.pl/lsHYBo3Tm2 

 

RELIGIA  
Klasy 3 a, 

6-7/04 

 
 

 

 

 
 

 

17.04 

s. Tomira 

Brzezińska 

Li brus, e-mail, 

fb 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego 

 

Temat:  Triduum Paschalne - 1h 

https://www.youtube.com/watch?v=pEFD7XwM1U8 
 

- Wielki Czwartek - ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa; Przykazanie MIŁOŚCI 

- Wielki Piątek- Adoracja Krzyża 
-Wielka Sobota- Liturgia Wigilii Paschalnej 

 

Uwaga! Pokarmy na stół wielkanocny może pobłogosławić najstarszy, wierzący w 

domu, 
 przesyłam formułę :  

https://archwwa.pl/wp-content/uploads/2020/03/obrz%C4%99d-

b%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwa-sto%C5%82u-przed-uroczystym-
posi%C5%82kiem-w-niedziel%C4%99-Zmartwychwstania-Pa%C5%84skiego.pdf 

 

Temat: Pacha chrześcijańska - ZMARTWYCHWSTANIE 
- Wiara paschalna; Chrystofanie; Pusty grób,  

- Czy Jezus zmartwychwstał i zmartwychwstaje we mnie? 

Zapoznajcie się: 

https://www.youtube.com/watch?v=mtmNJtyZ5y8 

 

https://liblink.pl/cXK1jGxEad
https://liblink.pl/m41Bho30HW
https://liblink.pl/1oiZHCq191
https://liblink.pl/lsHYBo3Tm2

