
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 3c 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 ) 

chemia Adam Cudowski 

librus (informacje 

bieżące),  

moodle (materiały 

dydaktyczne) 

Materiały (10 

arkuszy 

maturalnych) 

udostępnione 

zostały uczniom 

11.03.2020  

Temat: Praca z arkuszami maturalnymi (7 godz.) 

Arkusze maturalne należy oddać do 27.03.2020r. 

przesyłając je na mila: cudowski.adam@gmail.com  

biologia Celina Bieła librus, e-mail,  

materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na e-maila 

klasowego, 

Temat: Zastosowanie biotechnologii molekularnej 

- biotechnologia molekularna w medycynie 

sądowej. 

 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z 

działu biotechnologia molekularna (czas 3 godz) 

Teoria i zadania będą przesłane w postaci prezentacji  

przez e-maila klasowego, do 26 marca.  (godz 11) 

Planowana konsultacja przez Skypea w dniu 27.03 

godz 12 

matematyka Beata Bućko 
e-mail klasowy, 

moodle 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na e-maila 

klasowego, na 

moodle 

Test na moodlach nr 5 - ukończenie 26 marca, 

Test na moodlach nr 6 - zostanie udostępniony 27 

marca, 31 marca ukończenie. 

Przesłanie do 26 marca zaległych matur: Test nr 1, 

Test nr 2, Matura czerwiec i sierpień 2019 

język polski Aneta Wolańska 

librus, e-mail, 

klasy 3h  

 

zadania zostały  

przesłane na e-

maila klasowego;  

uczniowie odsyłają 

prace; nauczyciel 

wpisuje oceny do 

dziennika Librus 

Temat: Arkusz maturalny – ćwiczenie czytania ze 

zrozumieniem, rozprawka/ interpretacja wiersza. 

 

Temat: Jaki wpływ ma kultura masowa na język 

młodzieży? Ćwiczenie zadnia językowego na 

ustny egzamin maturalny 

 

mailto:cudowski.adam@gmail.com


Temat: Obraz ponowoczesnego społeczeństwa w 

„Tangu” S. Mrożka  

-scharakteryzowanie relacji między poszczególnymi 

generacjami; 

 - przedstawienie sposobu ujęcia konfliktu pokoleń 

w utworze; 

 - objaśnienie groteskowości scenografii opisanej 

w didaskaliach do I aktu dramatu; 

Teoria i ćwiczenia będą wysłane  do 26 marca 

język angielski Joanna Wap 

librus,  

google classroom, 

moodle, discord, 

 

Materiały 

zamieszczane na 

platformie Moodle, 

Google Classroom 

Quizizz, Google 

disc, 

Discord 

Temat: Health issues 

Słownictwo związane z ochroną zdrowia. Zasady 

postępowania w przypadku chorób zakaźnych. 

Materiał zamieszczony na Quizizz. 

Termin: 27.03.20 

 

Temat: Idiomatic expressions 

Wyrażenia idiomatyczne. Ćwiczenie wymowy i 

zastosowanie w zdaniach. Tłumaczenie. 

Materiał zamieszczony na Moodle.  

Termin wykonania: 30.03.20 

język niemiecki Monika Ryczkowska 

librus, e-mail 

klasowy, 

messenger 

Wysłanie linków z 

filmami oraz kart 

pracy na klasowego 

maila/ grupę 

klasową 

Messenger. 

Zapisanie 

informacji w 

dzienniku Librus 

(zakładka: prace 

domowe).  

Temat: Jak wyrażamy uczucia?  

- poznanie i utrwalenie słownictwa związanego z 

wyrażaniem uczuć;  

-rozwijanie sprawności rozumienia tekstów 

słuchanych. 

 

Temat: Wie würdest du dich selbst beschreiben?  

-opisywanie siebie, swoich mocnych stron.  

-poznanie i utrwalenie przymiotników określających 

wygląd i charakter.  

Lekcja przygotowana na podstawie propozycji 

MEN: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-3 

Uwaga! Maturzystom zostanie wysłana dodatkowa 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-3


praca pisemna – rozwiązywanie arkuszy 

maturalnych.  

Termin wysłania: do 26 marca 

język rosyjski Elżbieta Jabłońska 
librus, moodle, e-

mail 

Materiały 

umieszczane na 

platformie Moodle, 

 za pośrednictwem 

platformy Librus i 

kontakt mailowy 

Temat: Życie i twórczość M. A. Bułhakowa  

- podstawowe informacje na temat pisarza. 

- Mistrz i Małgorzata, śladami bohaterów. 

Materiały i zadania do wykonania udostępnione 

przez moodle. (2 godz.) 

łacina dla 

biologów 
Małgorzata Borowska  librus, e-mail  

Materiały i zadania 

zostały przesłane 

na pocztę Librus 

oraz e-meila 

klasowego 

Temat: Ćwiczenia tłumaczeniowe; utrwalenie 

słownictwa medycznego deklinacji IV i V.  
(1 godz. ) 

- Powtórzenie odmiany deklinacji IV i V 

- Powtórzenie terminologii medycznej deklinacji IV i 

V 

- Tłumaczenie zdań przygotowanych przez 

nauczyciela  

 Termin zakończenia  zadania : 27.03.  

religia Fo-Yao Edewou 
librus (grupa 

klasowa) 

Nauka 

rekolekcyjna w 

czasie pandemii 

Covid-19 (19 min) 

na Youtube 

Temat: Zazdrość prowadzi do zła 

religia Grażyna Karpiuk 

Informacja dla 

uczniów i 

rodziców na 

Librusie 

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) 

wychowanie 

fizyczne 
Katarzyna Ciepły librus, e-mail 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na librusa 

Temat: Ruletka ćwiczeń (25.03.2020) 

- Zestaw ćwiczeń sprawnościowo-wzmacniających, 

poprawiających sprawność, zdrowie i kondycję. 

Ćwiczenia maja na celu wzmocnienie wszystkich 



partii mięśniowych przez dobra zabawę.  

Instrukcja i zadania będą przesłane na librusa. 

Planowana lekcja odbędzie się dniu 25 marca. 

 

Temat: Przepisy piłki nożnej (27.03.2020) 

Zapoznanie się z zasadami gry w piłkę nożną i 

zastosowanie ich w czasie meczu.  

Wszystkie informacje zostaną przesłane na librusa. 

Planowana lekcja odbędzie się dniu 26 marca. 

wychowanie 

fizyczne 
Beata Suchocka librus 

 

informacje będą 

przekazane 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) 
 


