
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 3 e w dniach 30 marca -3 kwietnia 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, 

(30.03)  Temat: Odmienność i akceptacja . O pisarstwie 
Ryszarda Kapuścińskiego („Podróże z Herodotem”) 
 
Sprawdzenie pracy domowej. Powtórzenie materiału z 
ostatniej lekcji; zadania do wykonania zostaną przesłane 
uczniom za pośrednictwem dziennika Librus. Zadania 
należy wykonać do wtorku (31.03.2020r.) 
 
(31.03) Temat: Pisarstwo inspirowane reportażem – proza 
Andrzeja Stasiuka. 
 
Krytyczne spojrzenie na tekst Stasiuka. Szukanie podczas 
lekcji online podobieństw i różnic. 
 
(3.04) Temat: Blogi, fora, czaty, e-maile – gatunki 
internetowe i ich właściwości. 
 
Wprowadzenie do tematu. Teoria dotycząca języka 
Internetu zostanie wysłana za pośrednictwem dziennika 
Librus. Konfrontacja teorii z doświadczeniami 
internetowymi uczniów. Praca domowa: Arkusz 
maturalny. 
 
Planowana jest prelekcja przez Zoom’a w dniach 30 
marca, 1 kwietnia, 3 kwietnia 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. 
 

30.03.20 godz. Temat: Zmienność organizmów jako 
czynnik ewolucji, opracowania ćwiczeń utrwalających, 
konsultacje online 15.00-16.00 
31.03.20  Temat: Dowody ewolucji. Wysłanie materiałów, 
dostępność na platformie FB 10.00-11.00, konsultacje z 
uczniami. 
2.04 Temat: Dobór naturalny jako czynnik ewolucji. 
Konsultacje 10.00 – 11.00 
3.04 Temat: Ćwiczenia utrwalające wiadomości i 
umiejętności z działu ewolucjonizm. Przesłanie ćwiczeń. 

Matematyka 
 
 

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

Wykonanie zadań 
zgodnie z instrukcją i 
wykorzystaniem 
materiałów 
zamieszczonych na 
platformie 
edukacyjnej IV LO – 
Moodle 

Temat: Rozwiązywanie zestawów maturalnych.(3 godz.)  
-  Zadania, materiały i instrukcje do nich będą pojawiały 
się sukcesywnie w ciągu tygodnia na platformie 
edukacyjnej IV LO. 

Język rosyjski 
 
 

Elżbieta Jabłońska Librus, Moodle, e-
mail 

Materiały 
umieszczane na 
platformie Moodle, 
 za pośrednictwem 
platformy Librus i 
kontakt mailowy 

Duch domu według mitologii słowiańskiej. 
Federacja Rosyjska - podstawowe informacje o Rosji. 
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: Zestaw ćwiczeń na zgrabną sylwetkę.  
 
- wzmacnianie górnych partii mięśni  
- ćwiczenia wzmacniające mięsnie brzucha 
- elementy kształtujące koordynację ruchową 
- kształtowanie sprawności ogólnej 
 
Instrukcja i zadania będą przesłane na librusa,e-mail. 

 
Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową.  
 
- zapoznanie uczniów ze szczegółowymi przepisami gry w 
p. siatkową 
- rola sędziego 
- prawa i obowiązki zawodnika 
- zasady fair play 
 
Wszystkie informacje zostaną przesłane na librusa, email. 

 
Temat: Ćwiczenia przy muzyce - aerobic. 
 
- wzmacnianie mięśni brzucha i nóg 
- kształtowanie ogólnej koordynacji ruchowej  
- ćwiczenia w rytm tanecznej muzyki 
 
Instrukcja i zadania będą przesłane na librusa,e-mail. 
 

Łacina dla 
biologów 
 

Małgorzata Borowska 
 

Librus, e-mail Materiały i zadania 
zostały  przesłane na 
pocztę Librus oraz    
e-maila klasowego, 
platforma 
epodręczniki 

Temat: Historia medycyny starożytnej 
 
Należy zapoznać się z mitem o Asklepiosie 
Sylwetki starożytnych lekarzy ich osiągnięcia: 
- Hipokrates 
- Galen 



 - Celsus 
Praca z platformą edukacyjną Epodręczniki 
Należy przetłumaczyć tekst znajdujący się na 
platformie„De homine sano” 
Należy wykonać wszystkie ćwiczenia do tej lekcji 
 
https://epodreczniki.pl/a/historia-medycyny-starozytnej--
-mit-o-asklepiosie---czesc-2/DwF0tCGfQ 
 

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 
(A21 – Konflikte zu Hause) 

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:  Bezpieczeństwo w dobie koronawirusa 

https://epodreczniki.pl/a/historia-medycyny-starozytnej---mit-o-asklepiosie---czesc-2/DwF0tCGfQ
https://epodreczniki.pl/a/historia-medycyny-starozytnej---mit-o-asklepiosie---czesc-2/DwF0tCGfQ


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

materiały i zadania 
zostaną  przesłane 
google classroom lub 
dziennikiem 
internetowym 

1. Powtórzenie słownictwa (świat przyrody)Zadania 
zostają przesłane w dniu poprzedzającym zajęcia z klasą. 
Zadania zostają przesłane w dniu poprzedzającym zajęcia 
z klasą. Termin zwrotu- 03.04 
2. Zadania i strategie egzaminacyjne-pisanie maila. 
Zadania zostają przesłane w dniu poprzedzającym zajęcia 
z klasą. Termin zwrotu- 03.04 
3. Lekcja online- zadania maturalne nr 1 i 2 
  
 

Chemia Alicja Krupicka .Librus e-mail 
klasowy 

Materiały i zadania 
zostaną przesłana na 
e-mail klasowy 

Temat: Rozwiązywanie arkuszy maturalnych 

Wychowanie 
fizyczne 

Jan Wasilewski Librus Materiały i zadania 
zostaną przesłane 
przez dziennik Librus 
 

Tematy: 
1. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha. 
2. Dbamy o prawidłową postawę ciała - zestaw ćwiczeń. 
3. 10 zasad zdrowego odżywiania. 
 
Materiały będą przesłane przez pocztę Librus od  
30 marca .   
 

Język angielski Izabela Łapuć Librus, e- mail, tel, 
whatsup 

Materiały do oceny 
mają być przesłane 
na librusem, 
materiały do kontroli 
zdjęcie  na whatsupie 

Temat: Swiat przyrody - Ćwiczenia leksykalno 
gramatyczne. 
str 204, 205, 209, 206, 207 zgodnie z tym jaką kto maturę 
pisze 
osoby które nie przesłały zadania na ocenę proszone są o 
uzupełnienie braku. 
 
Rozwiązania oraz komentarze przez grupę na whatsupie. 

Religia Ks. Tadeusz Tyl Librus, email 
nauczyciela: 
tadzik1973@o2.pl 

Materiały i zadania 
zostaną przesłane na 
Librusa ucznia. 

Tematy lekcji: 
1) Temat: Dom rodzinny szkołą wiary. 
2) Temat: Jak uczyć się modlitwy w rodzinie? 

 


