
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 3 e 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 Łukasz Wiśniewski  librus, e-mail, zoom materiały i zadania 
zostaną  przesłane za 
pośrednictwem 
dziennika 
elektronicznego, 

Temat: Poetyka reportażu w „Podróżach z Herodotem” 
Ryszarda Kapuścińskiego. (2 godz. Lekcyjne) 
 
Teoria dotycząca lekcji, jak i zadania do wykonania 
zostaną przesłane uczniom za pośrednictwem dziennika 
Librus. Zadania należy wykonać do poniedziałku 
(30.03.2020r.) 
 
Planowana jest prelekcja przez Zoom’a w dniu 27 marca o 
godz. 10.00. 
 

Biologia 
 
 

Monika Dziubińska  librus, e-mail, 
Messenger (grupa 
klasowa) 

Notatka z lekcji, 
materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
mail klasy oraz 
Messenger. 
Konsultacje online. 
 

26.03.20 godz. 15.00 Temat: Analiza zadań w arkuszu 
maturalnym (2 godz.) 
27.03.20 godz. 14.00 Temat: Obieg pierwiastków w 
przyrodzie. Wysłanie materiałów, dostępność na 
platformie FB, konsultacje z uczniami. 

Matematyka 
 
 

Piotr Worobiej Librus, platforma 
Moodle, klasowy 
adres e-mail 

Zadania do 
wykonania i 
materiały zostaną 
zamieszczone na 
platformie Moodle z 
pełną instrukcją 
postępowania. W 
przypadku braku 

Temat: Rozwiązywanie zestawów maturalnych.(1 godz.)  
- Materiały i zadania do wykonania z terminami 
zamieszczone będą do godzin przedpołudniowych 26.03 
na platformie Moodle. 



dostępu wysłane na 
klasowy e-mail 

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.) 

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 26 marca. 
 
 
 

Łacina dla 
biologów 
 

Małgorzata Borowska 
 

Librus, e-mail Materiały i zadania 
zostały  przesłane na 
pocztę Librus oraz    
e-maila 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 
prawosławna 
 
 

Grażyna Karpiuk Librus, e-mail 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) 
 

Język niemiecki 
 
 

Helena Ciemnicka Librus Materiały wysłane za 
pośrednictwem 
poczty e-mail 

Temat do samodzielniego opracowania przez uczniów 
(A17 + tabela) 

Wychowanie 
fizyczne 
 

Rafał Morozewicz Librus, e-mail, 
grupa klasowa,  
kontakt 
indywidualny 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. 

Godzina 
wychowawcza 

Łukasz Wiśniewski Librus, e-mail 
klasowy, zoom 

Materiały zostaną 
przesłane uczniom za 
pośrednictwem 
poczty elektronicznej 

Temat:  Co znaczy: „być dobrym rodzicem”? 
Odpowiedzialne rodzicielstwo. 

Język angielski Małgorzata Haraburda librus, e-mail, 
google 
classroom,hangouts 
(komunikator) 

materiały i zadania 
zostaną  przesłane 
google classroom lub 
dziennikiem 
internetowym 

Temat: Powtórzenie wiadomości z gramatyki. Zadania 
zostają przesłane w dniu poprzedzającym zajęcia z klasą. 
Słuchanie i odpowiedź na zagadnienia na podstawie 
słuchania-informacja została już przesłana. Termin zwrotu 
opracowanych zadań do 27.03 



Chemia Alicja Krupicka .Librus e-mail 
klasowy 

Materiały i zadania 
zostaną przesłana na 
e-mail klasowy 

Temat: Rozwiązywanie arkuszy maturalnych 

 


