
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 3f w dniach 30.03-3.04. 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 ) 

informatyka 
Wiesława 
Suchocka 

Librus, Platforma 
Moodle,  
Platforma do 
programowania 
Themis, grupa na 
Messegerze 

Moodle – 
materiały 
dodatkowe,  testy 
i zadanie on-line 
 
Themis – zadania 
z programowania 
 

Temat 1-2: Algorytmy na liczbach rzeczywistych 
Przesłać zadania z Moodle (t.52) 
 
Temat 3-4: Algorytmy na tekstach  
Przesłać zadania z Moodle (t.29-31) 

matematyka 
Marzena 
Popławska 

Librus 
grupa na 
messengerze 
mail klasowy 
facebook 

Skany zestawów 
maturalnych , 
strony CKE - 
arkusze, skany 
zbiorów z 
rozwiązaniami 
zadań, 
 linki do lekcji 
online, 
 filmiki ,w których 
tłumaczę jak 
rozwiązywać 
zadania 

Temat : Rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych ze stereometrii 
( 3 g) 
w środę sprawdzian z zadań optymalizacyjnych. 
 
Temat : Rozwiązywanie zestawów maturalnych  ,analiza różnych 
metod rozwiązań zadań ( 4 g ) 
 
Konsultacje z uczniami w razie problemów 
 ( codziennie) 

j. angielski Anna 
Szuchalska 

Li brus, email Materiały i 
zadania 
umieszczone w 
dzienniku Librus i 
na platformie 

Expressing opinion on ethical issues. Wyrażanie opinii na temat 
zagadnień etycznych. 
 
2.      Different aspects or viewpoints - opinion essay. Różne 
aspekty i punkty widzenia - rozprawka opiniująca. 
 



Google Classroom 3.       Word families - suffixes. Rodziny wyrazów - przyrostki. 
 
4.      Unit review. 
 
5.      Unit review 

język 
angielski 

Joanna 
Laudańska 

Librus, quizlet Materiały są 
umieszczane w 
aplikacji Quizlet  
oraz wysyłane 
przez e-mail na 
Librusie 

Temat:  Ćwiczenia utrwalające wyrażanie opinii: idiomy 
wzbogacające leksykę (rozprawka, list formalny, artykuł). 
 
Temat: Czytanie (Dobieranie, leksyka w tekście) How to tell 
other peoples stories. Rozważania na temat pozytywnych i 
negatywnych aspektów prozy opartej o czyjąś historię w 
oparciu o przeczytany tekst ze strony BBC. 
 
Temat: Mówienie: Zadanie 3 - wypowiedź na podstawie 
materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania. 
 

 
wychowanie 
fiyczne 
 

Sebastian 
Mydlarz 
 
Jan 
Wasilewski 

Librus, email 

Materiały oraz 
rozpiski 
treningowe 
wysyłam na maile 
klasowe i poprzez 
aplikację 
Messenger 

Temat: Edukacja prozdrowotna. Zdrowe żywienie i aktywność 

fizyczna a rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów. 

(45 min.) 

Temat: Ćwiczenia rozciągjące mięśnie grzbietu (mm. prostownika 

grzbietu i mm. czworoboczne) (ok.45 min.) 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające z użyciem obciążenia własnego 
ciała w formie małego obwodu stacyjnego. Ćwiczenia 
rozciągające. (ok. 45 min.) 

 
język rosyjski 
 

Elzbieta 
Jabłońska 

Librus, Moodle, e-
mail 

Materiały 
umieszczane na 
platformie 
Moodle, 
 za 
pośrednictwem 
platformy Librus i 

Duch domu według mitologii słowiańskiej. 
Federacja Rosyjska - podstawowe informacje o Rosji. 
Materiały i zadania do wykonania udostępnione przez Modle. (2 
godz.) 



kontakt mailowy 

Wychowanie 
fizyczne 
 
 
 

Katarzyna 
Ciepły 

librus, e-mail 
Kontakt przez 
dziennik 
elektroniczny 

Materiały i zadania zostaną  przesłane przez wiadomości 
librus 

język 
niemiecki 
 
 

Monika 
Ryczkowska 

Dziennik 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: 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 

Termin wysłania: do 30.03 
Temat: Österreich – ein Land im Herzen Europas  
- poznajemy Austrię, dane geograficzne i ciekawostki.  
Uwaga! Maturzystom zostanie wysłana dodatkowa praca 
pisemna – rozwiązywanie arkuszy maturalnych.  
Termin wysłania: do 02.04 

 
Język polski  
 

Katarzyna 
Nurkowska 

Librus, 

Lekcje dostępne 
w internecie pod 
wskazanym 
adresem 

Temat : Ćwiczenia czytania ze zrozumieniem (1h) 
 
Temat : Powtórzenie wiadomości z Młodej Polski. (2h) 
 
Temat :Powtórzenie wiadomości z teorii literatury(1h) 
 
 
Instrukcja dla ucznia dostępna na poczcie Librus 
 
Termin wykonania zadań do 3.04 

RTK 
 
 

Małgorzata 
Wilczewska 

Librus 

materiały zostaną  
przesłane w 
Librusie lub na 
e-maila 

Temat: Specyfikacja parametrów wydruku. 
Rysunek wykonawczy prostego elementu - ćwiczenia 
sprawdzające. 
(2 godz.) 
Teoria będzie przesłana w Librusie do 1 kwietnia 

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


klasowego 

 
fizyka 
 

Mariola 
Mucha 

librus, e-mail, sms 

materiały i 
zadania zostaną 
przesłane   na 
klasową pocztę i 
„Librusem”, może 
również sms (do 
jednej osoby z 
prośbą o 
rozpowszechnieni
e) 

Temat: Falowa natura materii 

Temat: natura materii a budowa atomu. 

Temat: Otrzymywanie promieni Roentgena. 

Temat: Rozwiązywanie zadań – fizyka kwantowa 

 

Uczniowie otrzymują pakiety (teoria, przykłady, 

wskazówki) i konkretne zadania do wykonania – krok po 

kroku – do każdej lekcji. Zadania do wykonania ze zbioru, 

podręcznika i przesłane w zestawie. Maturzyści rozwiązują 

arkusz CKE maj 2018. 

 
 
 

godzina 
wychowawcz
a 
 

Marzena 
Popławska 

Messenger 

rozmowy z 
uczniami, 
śledzenie 
komunikatów MZ 

Temat : Bądźmy odpowiedzialni , zostańmy w domu! 
Jak powinniśmy postępować w czasach koronawirusa 

Religia 
Rzymsko-
katolicka 

 
 

ksiądz Roger 
Librus (grupa 
klasowa) 

Materiały zostaną 
przesłane na Librus 

Temat: Miłość bliźniego.  
- Filmik na Youtube 
- Rozważanie 

 


