
 

Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 3 e w dniach   6 – 8 kwietnia 2020r. 

 

Przedmiot Imię i 

nazwisko 

nauczyciel

a 

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 

Wiśniewsk

i  

librus, e-mail, 

zoom 

materiały i 

zadania 

zostaną  
przesłane za 

pośrednictwem 

dziennika 

elektroniczneg
o, 

(6-7.04)  Temat: Powtórzenie materiału klasy III 

 

Powtórzenie materiału III klasy;  zakres wiadomości i zadania do wykonania zostaną 
przesłane uczniom za pośrednictwem dziennika Librus. (2 godz.) Zadania należy 

wykonać do piątku (17.04.2020r.) 

 

Planowana jest lekcja przez Zoom w dniach 6 i 8 kwietnia o godz. 14.00. 
 

Biologia 

 
 

Monika 

Dziubińska  

librus, e-mail, 

Messenger (grupa 
klasowa) 

Notatka z 

lekcji, 
materiały i 

zadania 

zostaną  

przesłane na 
mail klasy oraz 

Messenger. 

Konsultacje 
online. 

 

6.04.20 Główne mechanizmy ewolucji. Dobór naturalne, efekt wąskiego gardła i efekt 

założyciela. Opracowanie notatki do tematu lekcji, konsultacje online (Messenger 15.00-
16.30) 

7.04.20 Temat: Próbna matura z biologii. Analiza arkusza. Lekcja online z użyciem 

komunikatora Messenger. (godz. 10.00) 

Matematyka 

 
 

Piotr 

Worobiej 

Librus, platforma 

Moodle, klasowy 
adres e-mail 

Wykonanie 

zadań zgodnie 
z instrukcją i 

wykorzystanie

m materiałów 
zamieszczonyc

h na platformie 

(6,7.04) Temat: Rozwiązywanie zestawów maturalnych. Zadania maturalne dotyczące 

funkcji kwadratowej i ciągów liczbowych. (3 godz.)  
-  Zadania, materiały i dokładne instrukcje do nich będą pojawiały się sukcesywnie od 

05.04 na platformie edukacyjnej IV LO i wysłane na klasowy adres e-mail. 



edukacyjnej IV 

LO – Moodle 

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. 
Malarstwo rosyjskie i jego przedstawiciele - podstawowe informacje. 

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 ogólnorozwojowych i rozciągających przy muzyce. 

 
- wzmacnianie wszystkich partii mięśniowych 

- elementy kształtujące koordynację ruchową 

- poprawa elastyczności mięśni, zmniejszenie ryzyka    
  kontuzji 

 

Instrukcja i zadania będą przesłane na librusa,e-mail. 

 

Temat: Przepisy gry w koszykówkę. 
 

- zapoznanie uczniów ze szczegółowymi przepisami  

gry w koszykówkę 
- rola sędziego 

- prawa i obowiązki zawodnika 

- zasady fair play 
 

Wszystkie informacje zostaną przesłane na librusa, email. 



Łacina dla 

biologów 

 

Małgorzata 

Borowska 

 

Librus, e-mail Materiały i 

zadania zostały  

przesłane na 
pocztę Librus 

oraz    e-maila 

klasowego, 

platforma 
epodręczniki 

 

Temat: Corpus humanum – ćwiczenia na słownictwo medyczne (gr I, gr II -  1godz) 

 

Praca z platformą edukacyjną Epodręczniki 
Należy wykonać wszystkie ćwiczenia do tej lekcji znajdujące się na platformie 

https://epodreczniki.pl/a/corpus-humanum---vocabula/D11wvUow9 

Termin zakończenia  zadania : 17. 04. 2020r. 

 

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: Mein Tier - Mein Freund; 

Proszę zapoznać się ze słownictwem i zrobić A19; 
 

Wychowanie 
fizyczne 

 

Rafał 
Morozewic

z 

Librus, e-mail, 
grupa klasowa,  

kontakt 

indywidualny z 

uczniem 

Materiały są 
umieszczone 

na platformie 

modle oraz są 

wysłane na e-
mail każdej 

klasy. 

Temat: Przepisy gry w piłkę ręczną – mechanika sędziowania, interpretacja i najnowsze 
tendencje sędziowania. – czas lekcji : 45 ‘ 

Pomoce dydaktyczne:  

 

https://zprp.pl/zprp/regulaminy-i-przepisy 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Temat: Wykorzystujemy ćwiczenia aerobiku i treningu siłowego w celu utraty nadmiaru 

tkanki tłuszczowej. – czas lekcji – 2 x 30 ‘ 
Pomoce dydaktyczne: 

file:///C:/Users/Rafał/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/LWXFQZPA/wy

tyczne-lipiec-2018.pdf 

https://epodreczniki.pl/a/corpus-humanum---vocabula/D11wvUow9
https://zprp.pl/zprp/regulaminy-i-przepisy


 

 

Godzina 

wychowawcz

a 

Łukasz 

Wiśniewsk

i 

Librus, e-mail 

klasowy, zoom 

Materiały 

zostaną 

przesłane 
uczniom za 

pośrednictwem 

poczty 

elektronicznej 

Temat:  Święta jako czas spotkań rodzinnych 

Język 

angielski 

Małgorzata 

Haraburda 

librus, e-mail, 

google 

classroom,hangou
ts (komunikator) 

materiały i 

zadania 

zostaną  
przesłane 

google 

classroom lub 

dziennikiem 
internetowym 

1. Słownictwo- Państwo i społeczeństwo. (Repetytorium) 

2. Zadania i strategie egzaminacyjne-test lukZadania zostają przesłane w dniu 

poprzedzającym zajęcia z klasą na Google Classroom 

Chemia Alicja 

Krupicka 

.Librus e-mail 

klasowy 

Materiały i 

zadania 
zostaną 

przesłana na e-

mail klasowy 

Temat: Rozwiązywanie arkuszy maturalnych (2 godz.) 

Wychowanie 
fizyczne 

Jan 
Wasilewsk

i 

Librus Materiały i 
zadania 

zostaną 

przesłane 
przez dziennik 

Librus 

 

Tematy: 
1. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu  

(1 godzina) 

2. PILATES- kompletny trening całego ciała.  
(1 godzina) 

 

Język 
angielski 

Izabela 
Łapuć 

Librus, e- mail, 
tel, whatsup 

Materiały do 
oceny mają 

być przesłane 

na librusem, 
materiały do 

kontroli 

Swiat przyrody - Ćwiczenia leksykalno gramatyczne. 
str 218, 219,220, 221, 222, 223 

osoby które nie przesłały zadania na ocenę proszone są o uzupełnienie braku. 

 
Rozwiązania oraz komentarze przez grupę na whatsupie. 



zdjęcie  na 

whatsupie 

Religia Ks. 
Tadeusz 

Tyl 

Librus, email 
nauczyciela: 

tadzik1973@o2.p

l 

Materiały i 
zadania 

zostaną 

przesłane na 
Librusa 

ucznia. 

1) Temat: Dialog w relacjach międzyludzkich. 
2) Temat: Rodzina miejscem miłości i przebaczenia. 

 

Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 3 e w dniach 15 – 17 kwietnia 2020r. 

 

Przedmiot Imię i 
nazwisko 
nauczyciel
a 

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 
elektroniczneg
o, 

(17.04)  Temat: Arkusz maturalny – rozprawka problemowa. 
 
Zadania do wykonania zostaną przesłane uczniom za pośrednictwem dziennika Librus. 
Zadania należy wykonać przez czas dwóch godzin lekcyjnych (90 min.) i odesłać 
nauczycielowi za pośrednictwem poczty e-mail.  
 
Planowana jest lekcja przez Zoom w dniach 15 i 17 kwietnia o godz. 14.00. 
 

Biologia 
 
 

Monika 
Dziubińska  

librus, e-mail, 
Messenger (grupa 
klasowa) 

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

16.04.20 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. (8.15 -11.30 – 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. (15.00 – 15.45) 
 



online. 
 

Matematyka 
 
 

Piotr 
Worobiej 

Librus, platforma 
Moodle, klasowy 
adres e-mail 

Wykonanie 
zadań zgodnie z 
instrukcją i 
wykorzystanie
m materiałów 
zamieszczonyc
h na platformie 
edukacyjnej IV 
LO – Moodle 

(17.04) Temat: Rozwiązywanie zestawów maturalnych. Zadania maturalne dotyczące 
funkcji kwadratowej i ciągów liczbowych. (3 godz.)  
-  Zadania, materiały i dokładne instrukcje do nich będą pojawiały się sukcesywnie od 
05.04 na platformie edukacyjnej IV LO i wysłane na klasowy adres e-mail. 

Język rosyjski 
 
 

Elżbieta 
Jabłońska 

Librus, Moodle, e-
mail 

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

Malarstwo rosyjskie ciąg dalszy. 
Materiały i zadania do wykonania udostępnione przez Modle. (1 godz.) 



Wychowanie 
fizyczne 
 
 

Katarzyna 
Ciepły 

librus, e-mail Materiały i 
zadania 
zostaną  
przesłane na 
librusa 

Temat: Przepisy gry w piłkę ręczną. 
 
- zapoznanie uczniów ze szczegółowymi przepisami 
gry w koszykówkę 
- rola sędziego 
- prawa i obowiązki zawodnika 
- zasady fair play 

 
Temat: Zdrowy styl życia 
- co to znaczy zdrowa dieta. 
- znaczenie aktywności fizycznej w życiu. 
- jak prawidłowo mierzyć tętno. 
 

Łacina dla 
biologów 
 

Małgorzata 
Borowska 
 

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

Temat: Corpus humanum – ćwiczenia na słownictwo medyczne (gr I, gr II -  1godz) 
 
Praca z platformą edukacyjną Epodręczniki 

Należy wykonać wszystkie ćwiczenia do tej lekcji znajdujące się na platformie 
https://epodreczniki.pl/a/corpus-humanum---vocabula/D11wvUow9 
Termin zakończenia  zadania : 17. 04. 2020r. 

 

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 

Temat: Ostern - Wielkanoc w Polsce i w Niemczech 
Krótkie teksty znajdziecie w rozdziale piątym; 
Znajdziecie Wielkanoc i ułożycie zdania o zwyczajach świątecznych oraz 

https://epodreczniki.pl/a/corpus-humanum---vocabula/D11wvUow9


 poczty e-mail wykonacie ćwiczenia związane z tym tematem; 

 

Wychowanie 
fizyczne 
 

Rafał 
Morozewic
z 

Librus, e-mail, 
grupa klasowa,  
kontakt 
indywidualny z 
uczniem 

Materiały są 
umieszczone 
na platformie 
modle oraz są 
wysłane na e-
mail każdej 
klasy. 

Temat Lekcji: Przepisy gry w piłkę nożną – mechanika sędziowania, interpretacja i 
najnowsze tendencje sędziowania. (czas trwania lekcji : 2x 45’ ) 
Pomoce dydaktyczne: 
 
file:///C:/Users/Rafał/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/G8ABQOY3/3
245-Przepisy_Gry_2019_2020_Internet_Final.pdf 
 
 
http://www.pomorski-zpn.pl/aktualnosci/nowe-przepisy-gry-w-pilke-nozna-201920 
 
Temat Lekcji: Znaczenie aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych. 
 
(czas trwania lekcji 2x45’) 
Pomoce dydaktyczne: 

1. Uczeń wymienia choroby cywilizacyjne i ich główne przyczyny. 
2. Uczeń potrafi wyszukać informacje dotyczące znaczenia aktywności fizycznej 

w prewencji chorób cywilizacyjnych. 
 

Godzina 
wychowawcz
a 

Łukasz 
Wiśniewski 

Librus, e-mail 
klasowy, zoom 

Materiały 
zostaną 
przesłane 
uczniom za 
pośrednictwem 
poczty 
elektronicznej 

Temat:  Jak pozbyć się stresu przed egzaminem maturalnym? Techniki relaksacyjne. 

Język 
angielski 

Małgorzata 
Haraburda 

librus, e-mail, 
google 
classroom,hangout
s (komunikator) 

materiały i 
zadania 
zostaną  
przesłane 
google 

1. Słownictwo- Państwo i społeczeństwo. (Repetytorium) 
2. Zadania i strategie egzaminacyjne-test lukZadania zostają przesłane w dniu 
poprzedzającym zajęcia z klasą na Google Classroom 
3. Zadania w oparciu o tekst pisany SB. p.194/195 

4. Zadania w oparciu o tekst słuchany SB p.192/193 

file:///C:/Users/Rafał/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/G8ABQOY3/3245-Przepisy_Gry_2019_2020_Internet_Final.pdf
file:///C:/Users/Rafał/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/G8ABQOY3/3245-Przepisy_Gry_2019_2020_Internet_Final.pdf
http://www.pomorski-zpn.pl/aktualnosci/nowe-przepisy-gry-w-pilke-nozna-201920


classroom lub 
dziennikiem 
internetowym 

  
 

Chemia Alicja 
Krupicka 

.Librus e-mail 
klasowy 

Materiały i 
zadania 
zostaną 
przesłana na e-
mail klasowy 

Temat: Rozwiązywanie arkuszy maturalnych (2 godz.) 

Wychowanie 
fizyczne 

Jan 
Wasilewski 

Librus Materiały i 
zadania 
zostaną 
przesłane przez 
dziennik Librus 
 

1. Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej (1 godzina) 
2. Doskonalenie nabytych praktyk (aerobik) (1 godzina) 

 

Język 
angielski 

Izabela 
Łapuć 

Librus, e- mail, tel, 
whatsup 

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

Swiat przyrody - Ćwiczenia leksykalno gramatyczne. 

str 218, 219,220, 221, 222, 223 
osoby które nie przesłały zadania na ocenę proszone są o uzupełnienie braku. 

 

Rozwiązania oraz komentarze przez grupę na whatsupie. 

 


