
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 3d 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) 

biologia Monika Zaleska-Szczygieł Librus, e-mail, skype Materiały i zadania 

zostaną przesłane na e-

maila klasowego 

Temat: Synteza białek. Regulacja funkcji genów. 

- przebieg transkrypcji i translacji u procariota i eucariota 

- obróbka potranskrypcyjna 

- mechanizm regulacji funkcji genów na przykładzie 

operonu laktozowego i tryptofanowego 

Teoria i zadania zostaną przesłane na e-maila klasowego 27 

marca. 

Lekcje przez Skype’a 26.03 i 27.03 godz. 9:30 
 

 

język polski 

 

Katarzyna Ostaszewska Librus, e-mail Materiały i zadania 

zostaną przesłane przez 

dziennik Librus 

Bohaterowie i przestrzeń sceniczna w Tangu S. Mrożka. 

język rosyjski 

 

 

Tamara Mięgoć Librus, e-mail materiały i zadania 

zostaną  umieszczone 

na Librusie, 

Temat: Utrwalenie  materiału. 

Proszę wykonać to zadanie maturalne w zeszycie. 

Zadanie 1. (10 pkt) Zadanie tylko dla grupy maturalnej. 

Brałeś/-aś udział w obozie sportowym. W liście do kolegi z 

Moskwy napisz: 

-gdzie ten obóz się odbył i gdzie znalazłeś te ofertę, 

-jakim środkiem transportu dotarłeś na miejsce i co wydarzyło 

się w podróży, 

-jakie zawody sportowe odbywały się i jakie zdobyłeś nowe 



umiejętności, 

-z kim się zaprzyjaźniłeś/-aś. 

 

Proszę wykonać zadanie w zeszycie do 27.03.2020 

 

Zadanie 1. (0-5) (grupa maturalna i  niematuralna) 

Przeczytaj wywiad z prezenterką telewizyjną. Które zdania są 

zgodne z treścią tekstu (P - Prawda), a które nie (F - Fałsz). 

В продаже появилась книга Мир с первого взгляда. Это 

проект Татьяны Лазаревой, известной телеведущей. 

Сегодня она встретилась в книжном магазине с читателями 

и подписывала книги. Там, несмотря на толпу покупателей, 

нашему журналисту удалось поговорить с Татьяной. 

Татьяна, как у Вас появилась идея издать эту книгу? 

Ко мне обратилось издательство. Я сначала отказалась. По-

моему, книги должны писать профессиональные писатели, 

а я веду телепередачи. Но идея была интересной. Я 

попросила знаменитых художников, режиссёров, актёров 

написать о своём детстве. Я собрала эти истории, а 

написала только предисловие и послесловие.  

Вы довольны этим проектом? 

Да, получилась весёлая книжка, её приятно держать в 

руках, перелистывать. Есть лишь одно неудобство. Она 

слишком большая. Из-за размеров её неудобно носить с 

собой, в сумку не помещается.  

Ваши дети читали эту книгу? 



Конечно, она им понравилась. Но, к сожалению, книжек 

особенно не читают. Старший сын нашёл хорошую 

альтернативу: слушает аудиокниги. У моих детей есть 

ноутбуки. К счастью, они не просиживают за ними целыми 

днями - виртуальные игры их мало интересуют. Да и 

вообще, компьютер, Интернет используют только для 

общения с друзьями.  

А как учатся Ваши дети? 

Хорошо. Я от детей много требую дома. Они сами 

отвечают за подготовку домашних заданий, за отметки. И 

они самостоятельно и успешно с этим справляются. Они 

всегда рассказывают мне, что происходит у них в школе, 

но я не вмешиваюсь. 

 

1.1.Журналист брал интервью у Татьяны Лазаревой в 

телестудии.P/ F 

1.2.В книге представлены подлинные истории из жизни 

известных людей.P/ F 

1.3.Мир с первого взгляда - это книга малого формата.P/ F 

1.4.Дети телеведущей любят играть в компьютерные 

игры.P/ F 

1.5.Татьяна Лазарева не помогает детям в учёбе.P/ F 

 

Matematyka 

 

Jolanta Świerzyńska 

Librus, e-mail, 

formularz google, 

moodle (forum na 

kursie) 

Materiały są 

umieszczane na 

platformie moodle oraz 

wysyłane na e-mail 

Temat:  Rozwiązywanie zadań powtórzeniowych z arkuszy 

maturalnych. 

Zadania będą przesłane uczniom  na kursie moodle. Zadania 

należy wykonać do 27 marca  (2godz.) 



klasowy i librusa Temat: Matura próbna nr 2. 27 marca godz. 9.00(3 godz.) 

 

Chemia  

 

Ewa Noskowicz librus, e-mail, 

platforma MOODLE 

Materiały są wysyłane 

na e-mail klasowy, 

pocztę Librus,  Dysk 

Google lub platforma 

Moodle 

Temat: Stopień i stała dysocjacji – utrwalanie i powtarzanie 

wiadomości. 

- 1 godzina (25.03.20) 

Materiały i zadania do wykonania z terminami zamieszczone 

zostaną 25..03.20 na poczcie Librus , e-mail klasowy z 

terminem wykonania 26.03.20 

Temat: Prawo rozcieńczeń Ostwalda. 

- (1 godz.)(26.03.20) 

 

Materiały i zadania do wykonania z terminami zamieszczone 

zostaną 26.03.20 na poczcie Librus i e-mail klasowy  z 

terminem wykonania 27.03.20 

 Temat: Odczyn wodnych roztworów: pH i pOH  - 

rozwiązywanie zadań maturalnych. 

Materiały i zadania do wykonania z terminami zamieszczone 

zostaną 27.03.20 na poczcie Librus , platformie Moodle i e-

mail klasowy  z terminem wykonania 30.03.20 

 

 

j. angielski  

 

Anna Szuchalska Li brus, e-mail, 

Google classroom 

Materiały są wysyłane 

za pomocą dziennkia 

elektronicznego oraz 

umieszczane w google 

classroom 

Dział „Kultura”: 

- ćwiczenia leksykalne 

- ćwiczenie umiejętności słuchania i czytania 

- zadania w podręczniku 

- fiszki Quizlet 

- quiz w Google classroom 

Zadania należy wykonać odpowiednio do czwartku 26.03 i 



niedzieli 29.03 

 

 

j. niemiecki 

Helena Ciemnicka Kontakt przez Librus Librus Proszę 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 

Kon�ikte zu Hause 3. A24 Streiten ja-aber woruber? + 

¢wiczenia 15, 16, 17/ strony znajdziecie sami w nowym 

wydaniu  

 

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.  

 

Wychowanie 

fizyczne 

 

 

 

Katarzyna Ciepły librus, e-mail materiały i zadania 

zostaną  przesłane na 

librusa 

Temat: Ruletka ćwiczeń. 

 

- 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. 

 

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 27 marca. 

 

 

 

 
 

Wychowanie 

fizyczne 

 

Rafał Morozewcz Librus, e-mail, 

grupa klasowa,  

kontakt 

indywidulny z 

uczniem 

Materiały są 

umieszczone na 

platformie modle 

oraz są wysłane na e-

mail każdej klasy. 

Temat: Sprawność fizyczna – ćwiczenia ogólnorozwojowe 

poprawiające wytrzymałość, szybkość, gibkość, siłę RR, 

NN, siłę mm. brzucha, siłę mm. grzbietu. 

Temat: Ćwiczenia rozciągające partie mięśniowe kończyn 

górnych i kończyn dolnych. 

Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową – mechanika 

sędziowania, interpretacja i najnowsze tendencje 

sędziowania. 

Religia Fo-Yao Edewou Librus (grupa 

klasowa) 

Nauka rekolekcyjna w 

czasie pandemii Covid-

19 (19 min) na 

Youtube 

Temat: Zazdrość prowadzi do zła 

 

 

 


