
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 3f w dniach 6-8.04. oraz 15-17.04.2020 

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 
programowani
a Themis, 
grupa na 
Messegerze 

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

Temat: Wybrane 
algorytmy na 
liczbach całkowitych  
(2 godz. – 8.04.20) 
Uzupełnić zadania na 
platformie Themis 
 
Temat: Zadania 
testowe z arkusza I z 
informatyki. 
(2 godz. – 15.04.20) 
NetMeet – 15.04, 
godz. 10.00 
(szczegóły przekażę 
wcześniej przez 
Librusa) 
 
Temat: Arytmetyka 
dużych liczb (2 godz 
– 16.04.20) 
Przesłać zadania z 
Moodle (t.32) 
 

matematyka 
Marzena 
Popławska 

Librus 
grupa na 
messengerze 
mail klasowy 
facebook 
discord 

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

Temat : Analiza 
zadań z matury 
próbnej z 2.04 .20  ( 
2g) 
 
Temat : 
Rozwiązywanie 
zadań maturalnych 
ze stereometrii  ( 1 g) 
po świętach 
Temat :  Analiza 
zadań z matury z 
matematyki z 
poziomu 
rozszerzonego z 2018 
r  ( 2 g)  
 
Temat :  Analiza 



matury z matematyki 
z poziomu 
rozszerzonego z 2019 
r  ( 2 g)  

j. angielski Anna 
Szuchalska 

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

6.04 Matura próbna z 

CKE 

120 min 

7.04 Word families - 

suffixes. Rodziny 

wyrazów - przyrostki.  

Lekcja przez Skype. 1h 

17.04 A for and against 

essay. Rozprawka 

argumentacyjna. 

Lekcja przez Skype. 1h 

język angielski Joanna 
Laudańska 

Librus, quizlet Materiały są 
umieszczane w 
aplikacji Quizlet  
oraz linki do 
artykułów i nagrań 
wysyłane przez e-
mail na Librusie. 
Zrealizowane 
zadania pisemne są 
wysyłane przez 
uczniów przy 
pomocy Librusa 
i/lub emailem. 

Temat: Znajomość 
środków językowych 
(tłumaczenie 
fragmentów zdań). 
(1-2 godz.) zadania 
wysłane przez 
podanie linków oraz 
zadania do 
samodzielnego 
rozwiązania w 
repetytoriach 
Macmillan. 
po świętach 
Temat: Słownictwo 
związane ze stresem: 
kolokacje i idiomy. (1 
godz.+) 
Temat: Nagranie z 
cyklu TED Talk: How 
to make stress your 
friend  z 
psychologiem 
zdrowia Kelly 
McGonigal 
zamieszczone na 
platformie youtube i 
ćwiczenia do nich 
związane ze 
sposobami 
radzeniem sobie ze 
stresem. (1 godz.) 
(link do nagrania i 
ćwiczenia do 
samodzielnego 



wykonania wysłane 
przez Librusa). 
Pozdrawiam 
serdecznie, Joanna 
Laudańska :-) 

 
wychowanie 
fiyczne 
 

Sebastian 
Mydlarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan 
Wasilewski 

Librus, email 

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

Temat: Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe 

wzmacniające 

mięśnie brzucha i 

grzbietu. Ćwiczenia 

rozciągające. (2x ok. 

45 min.) 

 

Temat: Zestaw 

ćwiczeń 

wzmacniających z 

obciążniem własnego 

ciała. Mały obwód 

stacyjny. Ćwiczenia 

rozciągające. (2x ok. 

45 min.) 

 

Temat : Edukacja 
prozdrowotna. 
Aktywność fizyczna a 
odporność 
organizmu. (45 min.) 

 
 
Tematy: 
1. Ćwiczenia 
wzmacniające 
mięśnie grzbietu  
(1 godzina) 
2. PILATES- 
kompletny trening 
całego ciała.  
(1 godzina) 
3. Piramida 
zdrowego żywienia 
i aktywności 
fizycznej (1 
godzina) 
4. Doskonalenie 
nabytych 
umiejętności - 
aerobik.  
(1 godzina) 



 
 

 
język rosyjski 
 

Elzbieta 
Jabłońska 

Librus, Moodle, 
e-mail 

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

Moje plany na 
przyszłość 
wypowiedź ustna. 
Materiały i zadania 
do wykonania 
udostępnione przez 
Modle. (1 godz.) 
po świetach 
Malarstwo rosyjskie i 
jego przedstawiciele 
- podstawowe 
informacje. 
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 
po świętach 
Temat: Zdrowy styl 
życia 
- co to znaczy zdrowa 
dieta. 
- znaczenie 
aktywności fizycznej 
w życiu. 
- jak prawidłowo 
mierzyć tętno 

język niemiecki 
 
 

Monika 
Ryczkowsk
a 

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 1: Ostern 
kommt bald.  
Poznajemy 
słownictwo związane 
ze świętami 
Wielkanocy 
oraz zwyczaje i 
tradycje obchodzenia 
tych świąt w krajach 
niemieckojęzycznych
.  
po świętach 



Temat 2: Meine 
Zukunftspläne. Futur 
I.  
Utrwalenie czasu 
przyszłego Futur I.  
Termin wysłania 
materiałów zgodnie z 
planem zajęć.  
(2 godz.) 

 
Język polski  
 

Katarzyna 
Nurkowska 

Librus, 

Lekcje dostępne w 
internecie pod 
wskazanym 
adresem 

Temat:  Powtórzenie 
wiadomości z nauki o 
języku – stylizacja i 
jej typy ( 1h) 
Instrukcja dla ucznia 
wysłana na pocztę 
Librus 
Termin wykonania 
zadania do 27.03. 
po świętach 
Temat : Ćwiczenia 
czytania ze 
zrozumieniem (1h) 
 
Temat : Powtórzenie 
wiadomości z Młodej 
Polski. (2h) 
 
Temat :Powtórzenie 
wiadomości z teorii 
literatury(1h) 

RTK 
 
 

Małgorzata 
Wilczewska 

Librus 

materiały zostaną  
przesłane w 
Librusie lub na 
e-maila klasowego 

Temat: 
Wymiarowanie 
średnic, promieni, 
kątów. Szybki 
wymiar. 
Wymiarowanie 
elementów rysunku - 
ćwiczenia. 
(2 godz.) 
Teoria będzie 
przesłana w Librusie 
do 8 kwietnia. 

 
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 
rozpowszechnienie
) 

Temat: 

Rozwiązywanie 

zadań maturalnych.  

 

Do końca roku 

szkolnego – bieżący 

materiał został 

zrealizowany. 

 



Uczniowie 

otrzymują 

polecenia, zadania 

do wykonania ze 

zbioru, podręcznika 

i przesłane w 

zestawach. 

 

 
 

godzina 
wychowawcza 
 

Marzena 
Popławska 

Messenger 

rozmowy z 
uczniami, śledzenie 
komunikatów MZ 

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

Religia 
rzymskokatolicka 

 
 

ksiądz Roger 
Librus (grupa 
klasowa) 

Materiały zostaną 
przesłane na Librus 

Temat 1: Komunia 
św. w czasie epidemii 
Temat 2: Instrukcja 
do Komunii św. 
duchowej 
po świętach 

Temat 1: Czym jest 

brewiarz? 

Temat 2: Jaki jest 

sens życia? 

 

http://archibial.pl/content/files/a723708871520ef07a181a492e707067_instrukcja_do_komunii_sw._duchowej.docx
http://archibial.pl/content/files/a723708871520ef07a181a492e707067_instrukcja_do_komunii_sw._duchowej.docx
http://archibial.pl/content/files/a723708871520ef07a181a492e707067_instrukcja_do_komunii_sw._duchowej.docx

