
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 3B  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 ) 

 

język polski 

 

 

 

Tamara Mięgoć 

Librus, e-mail materiały i zadania zostaną  

umieszczone na Librusie, 

przesłane pocztą na adres klasy, 

oraz umieszczone na forum klasy 

przez gospodarza klasy 

Temat:  Utrwalamy przerobiony 

materiał przed maturą. 

1. Wysyłam kartę pracy do lektury. Test 

z problematyki Dżumy proszę 

rozwiązać w zeszycie. 

2. Proszę napisać rozprawkę 

problemową na podany temat i odesłać 

na adres poczty: tamara158@wp.pl 

najpóźniej  do 30 marca do godziny 

24.00. Podaję dane do nazwy pliku  np: 

3b_Kowalski (numer klasy i swoje 

nazwisko), natomiast należy zapisać 

jako typ - dokument programu Word 

97-2003.  

 

matematyka 

 

 

Agnieszka Leszkowicz 

Librus, e-mail, 

discord (grupa 

klasowa), grupa 

klasowa - 

messenger 

Materiały są umieszczane na 

messenger ze oraz wysyłane na e-

mail klasowy, prowadzenie zajęć 

online – platforma discord 

Temat: Rozwiązywanie przykładowych 

arkuszy maturalnych. Omówienie 

procedur maturalnych z matematyki 

oraz omówienie karty wzorów oraz 

uzupełnienie karty 

wzorów(wydrukowanej przez ucznia) o 

dodatkowe informacje . Teoria i zadania 

będą przekane uczniom  na kursie na 

discord. Zadania należy wykonać do 30 

marca.  (3godz.) 

Arkusze maturalne przesłana uczniom 



na maila klasowego 

 

 

biologia 

 

Monika Dziubińska 

librus, e-mail, 

Messenger (grupa 

klasowa) 

Notatka z lekcji, materiały i 

zadania zostaną  przesłane na mail 

klasy oraz Messenger. Konsultacje 

online. 

 

25.03.20 godz. 10.00 Temat: Analiza 

zadań w arkuszu maturalnym (2 godz.) 

27.03.20 godz. 11.00 Temat: Obieg 

pierwiastków w przyrodzie. Wysłanie 

materiałów, dostępność na platformie 

FB, konsultacje z uczniami. 

 

geografia   

 

Danuta Dobreńko 

 

Librus, e-mail, 

Materiały są wysyłane na e-mail 

klasowy  lub pocztą Librus 

Temat:  Uprawa roślin i hodowla 

zwierząt w Polsce 

(2 godz. 25.03) 

- rozmieszczenie głównych kierunków 

upraw i  hodowli w Polsce 

- czynniki wpływające na 

rozmieszczenie produkcji rolnej 

- zmiany w kierunkach produkcji rolnej 

w Polsce 

(zadania zostaną do 25.03 wysłane 

przez pocztę e-mail i Librus) 

Temat: Powtórzenie wiadomości 

rolnictwo i leśnictwo  Polski  

(2 godz. 26.03) 

- rozwiązywanie zadań maturalnych 

- lesistość w Polsce 

(zadania zostaną do 26.03 wysłane 

przez pocztę e-mail i Librus) 

 

język angielski 

 

 

 

Ewa Polanis 

Li brus, e-mail Serwis e-learningowy Quizlet 26.03.20  Temat: At the doctor’s – 

wprowadzenie i utrwalenie słownictwa i 

zwrotów związanych ze zdrowiem: 

 Ćwiczenia, testy i gry leksykalne 

przy użyciu fiszek oraz serwisu 

e-learningowego Quizlet, 



27.03.20 Temat: Dialogi sterowane – 

redagowanie dialogu w oparciu o 

wprowadzoną leksykę: At the doctor’s. 

 

 

 

 

 

 

język rosyjski 

 

Barbara Ostaszewska 

Librus, platforma 

edukacyjna 

Moodle 

Materiały i zadania zostaną 

przesłane na librusa 

Temat: Этот фильм мне понравился 

Obejrzenie dowolnego rosyjskiego 

filmu; wskazanie reżysera, głównych 

aktorów 

Temat: Krótka recenzja film 

 

język rosyjski 

 

 

Elżbieta Jabłońska 

Librus, Moodle, 

e-mail 

Materiały umieszczane na 

platformie Moodle, 

 za pośrednictwem platformy 

Librus i kontakt mailowy 

Życie i twórczość M. A. Bułhakowa  

- podstawowe informacje na temat 

pisarza. 

- Mistrz i Małgorzata, śladami 

bohaterów. 

Materiały i zadania do wykonania 

udostępnione przez Modle. (2 godz.) 

 

 

 

 

strzelectwo 

sportowe 

 

Arkadiusz Timofiejuk 

Dziennik 

elektroniczny 

Materiały wysyłane uczniom 

poprzez dziennik elektroniczny 

Bezstrzałowy trening pneumatyczny. 

Materiały zostały wysłane 19.03.2020 o 

godz. 17:44 poprzez dziennik 

elektroniczny. 

 

wychowanie 

fizyczne 

 

Sebastian Mydlarz 

Librus, email Materiały oraz rozpiski 

treningowe wysyłam na maile 

klasowe i poprzez aplikację 

Messenger 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z 

wykorzystaniem obciążenia własnego 

ciała. Elementy techniki oraz siły 

biegowej.  

Ćwiczenia rozciągające. 



(1 dzień – 30 min. 

2 dzień – 40 min. 

3 dzień – 45 min.) 

 

wychowanie 

fizyczne 

 

Jerzy Mydlarz 

Librus, email Email klasowy, Librus Temat: Ćwiczenia wzmacniające 

mięśnie ud i mięśnie ramion w małym 

obwodzie stacyjnym. Ćwiczenia 

rozciągające.  

Codziennie ok.30-40 min. 

 

 

wychowanie 

fizyczne 

 

 

 

Krzysztof Wojszko 

librus, e-mail  Materiały i zadania w wersji 

pisemnej i krótkie filmy z 

trningiem na Youtube, wysyłam 

na maile klasowe. 

 

Temat:  

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z 

wykorzystaniem obciążenia własnego 

ciała.  

Ćwiczenia  sprawnościowe i 

zwinnościowe.  

Ćwiczenia rozciągające. 

( ok.40-60 min. dziennie)  

Ćwiczenia wykonywane między 

zadaniami z innych przedmiotów, 

szczególnie maturalnych. 

 

 

religia 

prawosławna 

 

Grażyna Karpiuk 

Informacja dla 

uczniów i 

rodziców na 

Librusie 

 Temat: Wielki Post 

- Znaczenie Wielkiego Postu 

- Wielki Tydzień 

- Wielka Środa 

- Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza) 

- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie Jezusa) 

 

 

religia 

katolicka 

 

Robert Sołowiej 

Librus 

(wiadomości), 

adres meilowy 

wygenerowany 

Materiały w postaci linków oraz 

pytań problemowych są wysyłane 

uczniom przez wiadomości w 

librusie natomiast wypowiedzi są 

T: Jak uczyć się modlitwy w rodzinie ? 

- postawienie problemu: jak powinna 

wyglądać modlitwa ? 

- od kiedy modlitwa w życiu każdego z 



dla każdej klasy. odsyłane przez uczniów na 

wygenerowany meil klasowy. 

nas nabiera znaczenia ? 

- jak dbać o modlitwę w domu ? 

Link do artykułu o modlitwie na 

chrześcijańskim serwerze Opoka.pl 

Praca powinna być oddana do 2 

kwietnia. 

 

 

godzina 

wychowawcza 

 

Beata Suchocka 

Librus, telefon 

komórkowy 

Systematyczny kontakt z 

uczniami poprzez rozmowy 

telefoniczne, sms oraz pocztę w 

librusie 

Jak poradzić sobie z zaistniałą sytuacją, 

sposoby radzenia sobie z wynikającymi 

trudnościami.  

Do 26.03 – rozliczenie frekwencji za 

miesiąc marzec.  

 


