
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 3B  w dniach 6 - 8.04 oraz 15 -17.04.2020r. 

 

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, 

kontakt 

esemesowy i 

telefoniczny z 

gospodarzem 

klasy 

materiały i zadania zostaną  

umieszczone na Librusie, 

przesłane pocztą na adres klasy, 

oraz umieszczone na forum klasy 

przez gospodarza klasy 

(5 godz.  lekcyjnych) 

Temat:  Powtarzamy materiał przed 

maturą. 

Wysyłam na pocztę klasową dokument 

zatytułowany  „Matura. Zbiór zadań z 

języka polskiego” . Materiał jest bardzo 

obszerny, ale tylko dlatego, że każde 

zadanie z matury pisemnej i ustnej jest 

szczegółowo omówione i zawiera 

konspekt. Tu  znajdziesz także klucz 

odpowiedzi do tekstu publicystycznego z 

poprzedniej lekcji. Przeanalizuj 

dokładnie cały zestaw zadań. Opracuj 

wg swojego pomysłu konspekty 

wypowiedzi zadań 143, 144, 145, i 146. 

Pracę wykonaj do 17.04.2020. 

 

 

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: Powtórzenie wiadomości – 

przykładowe zadania maturalne. (1 

godz.) 

Temat: Powtórzenie wiadomości – 

przykładowe zadania maturalne. (1 

godz.) 

 

Zadania będą przekazane uczniom  na 



kursie na discordzie. Zadania należy 

wykonać do do 20 kwietnia.   

 

Arkusze maturalne przesłane uczniom na 

maila klasowego 

 

 

geografia    

 

 

Danuta Dobreńko 

 

Librus, 

 e-mail, 

Moodle 

 

zadania zostaną udostępnione na 

stronie CKE 

materiały są wysłane na pocztę 

Librus i przez platformę Moodle 

Temat: Próbna matura z geografii. (3 

godz. )  

7.04 

(zadania zostaną udostępnione na stronie 

CKE 7.04 o godz. 14.00, 

termin wykonania i przesłania na 

platformę Moodle 

do 7.04 do godziny 17.10) 

 

Temat: Charakterystyka wybranych 

gałęzi przemysłu. Dynamicznie 

rozwijające się gałęzie przemysłu Polski. 

(2 godz. ) 15.04 

(zadania zostaną wysłane do 6.04, termin 

wykonania do 15.04) 

 

Temat: Restrukturyzacja i modernizacja 

polskiego przemysłu. Współczesne 

zmiany w okręgach przemysłowych 

Polski (2godz.) 16.04 

- restrukturyzacja przemysłu 

- restrukturyzacja przemysłu 

- przyczyny i skutki zmian 

- charakterystyka okręgów 

przemysłowych 

(zadania zostaną wysłane do 6.04) 



 

 

biologia 

 

Monika Dziubińska 

librus, e-mail, 

Messenger (grupa 

klasowa) 

Notatka z lekcji, materiały i 

zadania zostaną  przesłane na mail 

klasy oraz Messenger. Konsultacje 

online w planowych godzinach 

lekcji z klasą. 

 

7.04.20 Temat: Próbna matura z biologii. 

Analiza arkusza. Lekcja online z 

użyciem komunikatora Messenger. 

(12.00-14.00) 

8.04.20 Temat: Ćwiczenia z 

ewolucjonizmu. Rodzaje doboru 

naturalnego w przyrodzie i ich 

znaczenie. Wysłanie materiałów- notatek 

do lekcji oraz ćwiczeń w kartach pracy, 

dostępność na platformie FB, konsultacje 

z uczniami. (14.00-15.30) 

15.04.20 Ewolucja na poziomie 

populacji. Pojęcie puli genowej 

populacji. Prawo Hardy’ego-Weinberga. 

Zadania dotyczące analizy równowagi 

genetycznej populacji. Przygotowanie 

notatki z lekcji i zadań utrwalających. 

(14.00-15.30 – konsultacje online) 

17.04.20 Powstanie życia na Ziemi. 

Główne teorie biogenezy. Etapy 

powstania zycia na Ziemi. Opracowanie 

notatki do tematu lekcji i zadań. Lekcja 

online – komunikator Messenger. (10.00 

– 12.30) 

 

 

język angielski 

 

Ewa Polanis 

Li brus 

Googledysk 

Arkusze maturalne próbnego 

egzaminu maturalnego z języka 

angielskiego CKE – poziom 

podstawowy 

Repetytorium  

Strona edukacyjna Quizlet 

1. Temat: Próbna matura z języka 

angielskiego – poziom podstawowy  - 

06.04.20 ( 3x45min.) 

2. Temat: Świat przyrody – ćwiczenia 

leksykalne, podręcznik strony 214-215, ( 

45min.). 



3. Temat: Świat przyrody – ćwiczenia 

leksykalne na stronie edukacyjnej 

Quizlet, fiszki- świat przyrody, 

 ( 45min.). 

 

 

język angielski 

 

Izabela Łapuć 

Librus, e- mail, 

tel, whatsapp 

Materiały do oceny mają być 

przesłane na librusem, materiały 

do kontroli zdjęcie  na whatsappie 

Temat: 

Państwo i społeczeństwo - Ćwiczenia 

leksykalno gramatyczne. 

str 230. 2231,232,234, 235 zadanie na 

librusie  

osoby które nie przesłały zadania na 

ocenę proszone są o uzupełnienie braku. 

liczba godzin3 

Rozwiązania oraz komentarze przez 

grupę na whatsappie. 

 

język rosyjski 

 

Barbara Ostaszewska 

Librus, mail Wysyłanie objaśnień do tematów, 

zdjęć, plików oraz informacji 

zwrotnych do uczniów 

zawierających omówienie błędów 

oraz ocenę pracy 

Temat: Federacja Rosyjska- prezentacja 

multimedialna 

Temat: Co to są jajka Faberge? - 

prezentacja multimedialna 

 

język rosyjski 

 

 

Elżbieta Jabłońska 

Librus, Moodle, 

e-mail 

Materiały umieszczane na 

platformie Moodle, 

 za pośrednictwem platformy 

Librus i kontakt mailowy 

Moje plany na przyszłość wypowiedź 

ustna. 

Materiały i zadania do wykonania 

udostępnione przez Modle. (1 godz.) 

Malarstwo rosyjskie i jego 

przedstawiciele - podstawowe 

informacje. 

Materiały i zadania do wykonania 

udostępnione przez Moodle. (1 godz.) 

 

 

wychowanie 

 

Beata Suchocka 

librus Informacje będą przekazane przez 

librus, strony internetowe, 

Temat: Jak ocenić poprawność swojej 

masy ciała – interpretacja własnego 



fizyczne YouTube wskaźnika masy ciała BMI 

(45 min x1) 

Temat: Stretching – forma aktywności 

ruchowej dla każdego i wszędzie. 

Zalety ćwiczeń oraz podstawowe zasady 

ich wykonywania. 

(45 min x 1) 

 

 

strzelectwo 

sportowe 

 

Arkadiusz Timofiejuk   

Dziennik 

elektroniczny 

Materiały wysyłane uczniom 

poprzez dziennik elektroniczny 

 Bezstrzałowy trening pneumatyczny. 

(12 godzin) 

 Materiał zostanie wysłany poprzez 

dziennik elektroniczny do 6.04 do godz. 

9.00 

 

 

wychowanie 

fizyczne 

 

Cezary Wojna 

librus, telefon materiały i zadania zostaną  

przesłane przez librus 

Temat: Obwód stacyjny- kształtowanie 

siły ogólnej i specjalnej oraz sprawności 

ogólnej  -poniedziałek, ,środa  oraz 

piątek 
 

Temat: Metodyka nauczania konkurencji 

lekkoatletycznych(metodyka pchnięcia 

kulą ,rzutu dyskiem i oszczepem)wtorek 

oraz czwartek 
 

Temat: Każdego dnia wykonywanie tzw. 

Szóstki Weidera-systemu ćwiczeń 

wzmacniającemu mięśnie brzucha 

 

 

wychowanie 

fizyczne 

 

Sebastian  Mydlarz 

Librus, email Email klasowy, Librus, Messenger Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe 

wzmacniające mięśnie brzucha i 

grzbietu. Ćwiczenia rozciągające. ( ok. 

45 min.) 
 



Temat: Zestaw ćwiczeń wzmacniających 

z obciążniem własnego ciała. Mały 

obwód stacyjny. Ćwiczenia rozciągające. 

( 2x ok. 45 min.) 
 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z 

elementami techniki i siły biegowej. (2x 

ok.45min.) 
 

Temat : Edukacja prozdrowotna. 

Aktywność fizyczna a odporność 

organizmu. (45 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. 

 

- 6.04.20 Temat: Dbałość o zdrowie jako 

główny element   

  edukacji zdrowotnej (16.00-17.30). 

- 7.04.20 Temat: Nie ma tego złego co by 

na dobre nie  

  wyszło, jak radzić sobie z problemami 

pozytywne  

  aspekty trudnych doświadczeń (godz. 

8.00-9.30) 

- 8.04.20 Temat: Doskonalenie 

poznanych ćwiczeń  

  gimnastycznych, samodzielne 

prowadzenie ćwiczeń  

  przygotowujących organizm do wysiłku 

  (godz. 16.00-17.30) 

- 15.04.20 Temat: Ćwiczenia z 

wykorzystaniem    

  przyborów siłowych w/g  inwencji 

ucznia   (godz.16.00-17.30). 

- 16.04.20 Temat: Ćwiczenia 



wzmacniające siłę mięśni  

  brzucha i grzbietu z przyborem i bez.  

  (godz. 16.30-18.00) 

- 17.04.20 Temat: Podsumowanie pracy 

w roku szkolnym   

  2019/2020. 

  (godz. 8.00-9.30) 

  Ćwiczenia utrwalające oraz konsultacje 

online. 

 

 

wychowanie 

fizyczne 

 

Jerzy Mydlarz 

Librus, email Email klasowy, Librus, Messenger Temat: Ćwiczenia kształtujące, 

wzmacniające i rozciągające w małym 

obwodzie stacyjnym. (2 x 45 min.) 

 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające z 

wykorzystaniem obciążenia własnego 

ciała. Elementy techniki biegowej. 

Ćwiczenia rozciągające. (2 x ok.45 min.) 

 

 

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) 

 

 

religia 

katolicka 

 

Robert Sołowiej 

Dziennik 

internetowy 

Librus 

(wiadomości), 

adres mailowy 

wygenerowany 

Materiały w postaci linków oraz 

pytań problemowych są wysyłane 

uczniom przez wiadomości w 

librusie natomiast wypowiedzi są 

odsyłane przez uczniów na 

wygenerowany mail klasowy. 

T: „Jak uczyć się modlitwy w rodzinie?” 

- co to znaczy modlić się? 

- Rodzaje modlitwy które można 

praktykować 

- W jaki sposób rozwijać modlitwę w 

domu ? 



dla każdej klasy. Link do artykułu i filmu w internecie. 

T: „Małżeństwo sakrament wspólnego 

życia” 

- Czym jest sakrament małżeństwa „ 

- Na czym polega małżeństwo na 

zasadach katolickich ? 

Praca twórcza pt: „Moje małżeństwo w 

przyszłości” w oparciu o wybrane zasady 

chrześcijaństwa. 

T: „Liturgia rodzinna” 

- jak wygląda w domach 

chrześcijańskich tradycja liturgii na 

przykładzie Świąt Wielkanocnych. 

 

 

godzina 

wychowawcza 

 

Beata Suchocka 

librus, telefon 

komórkowy 

Systematyczny kontakt z 

uczniami poprzez rozmowy 

telefoniczne, sms oraz pocztę w 

librusie 

„Pora się obudzić” - analiza wyników 

nauczania i frekwencji w II semestrze. 

Motywowanie uczniów do poprawy 

ocen, pomoc koleżeńska. 

 

 


