Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 3G od 30 marca do 3 kwietnia 2020r.
Przedmiot

Imię i nazwisko
nauczyciela

Sposób kontaktu z
nauczycielem

Formy pracy zdalnej
z uczniem

fizyka

Ewa Gobcewicz

Li brus, e-mail, sms,
rozmowa tel,

Materiały są
przesyłane na e-mail
uczniów

język polski

Tamara Mięgoć

Librus, e-mail,
kontakt esemesowy i
telefoniczny z
gospodarzem klasy

materiały i zadania
zostaną umieszczone
na Librusie, przesłane
pocztą na adres klasy,
oraz umieszczone na
forum klasy przez
gospodarza klasy

Grafika

Bogusław Szast

librus, platforma
edukacyjna

materiały i zadania
znajdują się na

Informacja od nauczyciela
( zakres materiału do realizacji w danym tygodniu, inne
ważne informacje np. terminy zajęć, terminy wysłania
materiałów )
1. Rozwiązywanie zadań z optyki (2 godz)
2. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne (2godz)
- materiał i zadania będą wysłane na maila do uczniów
(4 godziny lekcyjne)
Temat: Czy znasz problematykę dramatu „Tango”
Sławomira Mrożka?
Drogi Uczniu!
Wysyłam na pocztę klasową kartę pracy do lektury. Test z
problematyki lektury proszę rozwiązać w zeszycie.
Oczywiście, że możesz zaglądać do książki. To też jest
dobra metoda nauczania.
Temat: Ćwiczenie rozumienia tekstu czytanego. (zadanie
maturalne)
Wysyłam na pocztę klasową test rozumienia tekstu
czytanego. Rozwiąż test i odpowiedzi zapisz w zeszycie.
Postaraj się dobrze napisać streszczenie tekstu, gdyż za
to zadanie masz 3 pkt. Jeżeli zapomniałeś, jak się pisze
streszczenie, to proponuję obejrzeć film i zrobić notatki.
Ten film oglądaliśmy na lekcji i omawialiśmy, ale
pamiętaj, że ćwiczenie czyni mistrza. Podaję link
https://www.youtube.com/watch?v=Q5pLd1r9FXI
Klucz odpowiedzi do testu na pewno znajdziesz w
Internecie, ale zajrzyj do niego dopiero wtedy, jak
samodzielnie go rozwiążesz.
Postaraj się, wiem, że poradzisz. Trzymam kciuki za
efekty Twojej pracy. Pracę wykonaj do końca tygodnia.
Temat: Zarządzanie cechami obiektów

platformie edukacyjnej
wraz opisanym
zestawem ćwiczeń,

komputerowa

Małgorzata Bajguz
matematyka

Librus, e-mail
Materiały są
klasowy, sms (z
przesyłane na e-mail
gospodarzem klasy) klasowy

informatyka

Wiesława Suchocka

j. angielski

Ewa Chlebińska

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

rysunek
architektoniczny

Piotr Koda

librus, e-mail,

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

materiały i zadania
zostaną przesłane na
e-maila klasowego,
dziennik librus

przesyłanie
materiałów i zdań
przez Librusa

Modyfikacje obiektów: zaokrąglanie, ucinanie,
wydłużanie, przesuwanie, symetria, obrót.
wtorek 8:15-11:45
Materiały znajdują się na platformie.
Temat: Ogólne wiadomości o bryłach obrotowych. (2
godz)
-Definicja brył obrotowych
-określenie walca, stożka, kuli, sfery
-wzory na objętość i pole powierzchni brył obrotowych
-przekroje osiowe i inne brył obrotowych.
Termin: 30. marca
Temat: Walec (2 godz)
-własności walca
-obliczanie objętości i pola powierzchni walca
Termin: 31marca
Temat: Stożek (3 godz)
-własności stożka
-obliczanie objętości i pola powierzchni stożka
-przekroje stożka płaszczyzną
Termin: 3 kwietnia
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)

Temat: Czytanie ze zrozumieniem na temat zdrowia.
Praca z leksyką dot. problemów zdrowotnych. (3g)
Zadania z podręcznika str184/185, ćw.2,3,4,5. Termin
przesyłania-nast.tydz.-3.04.
Temat: Malarstwo i architektura w Europie - okres
wieków średnich aż do renesansu. Teoria i zadania będą
przesłane przez pocztę librus. Konsultacje w formie

j.niemiecki

Helena Ciemnicka

Li brus

Materiały do
samodzielnej pracy

j.hiszpański

Małgorzata Janusz

Librus, e-mail

Materiały, zadania i
potrzebne linki
przesłane przez
Librus oraz e-mail
grupowy

Wychowanie
fizyczne

Rafał Morozewicz

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

Materiały są
umieszczone na
platformie modle
oraz są wysłane na email każdej klasy.

Wychowanie
fizyczne

Beata Suchocka

librus

j. angielski

Joanna Łapuć

Librus, e- mail, tel,
whatsup

Informacje będą
przekazane przez
librus, YouTube
Materiały do oceny
mają być przesłane
na librusem,
materiały do kontroli
zdjęcie na

zapytań i odpowiedzi na portalu librus oraz poczty
elektronicznej – na bieżąco.
Wysłanie linków do galerii sztuki i architektury – zadania
związane z wybranymi dziełami sztuki.
Temat 1: Freundschaft - Arbeit am Text.
Temat 2: Liebe - Arbeit am Text.
Prosz¦ zrobi¢ ¢wiczenia po przeczytaniu w/w tekstów.
.wiczenia 1-10 bez 7; strony prosz¦ znale¹¢ samodzielnie.
Temat (1.04.): Czas przeszły Preterito Indefinido –
czasowniki regularne , wprowadzenie
Temat ( 3.04.): Czas przeszły Preterito Indefinido –
czasowniki regularne, ćwiczenia
Teoria i zadania zostaną wysłane przez pocztę Librus
oraz na adres grupowy.
Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową – mechanika
sędziowania, interpretacja i najnowsze tendencje
sędziowania.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mm. uda (mm.
czworogłowy uda i mm. dwugłowy uda). Przykładowy
zestaw ćwiczeń dostosowany do poziomu sprawności
fizycznej ucznia.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mm. brzucha (mm.
brzucha prosty wew. i zew. oraz mm. skośne brzucha
wew. i zew.). Przykładowy zestaw ćwiczeń dostosowany
do poziomu sprawności fizycznej ucznia.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie
mięśniowe - wykorzystanie kanału na Yoytube MadFit.
(45 min x3)
Natural world - cztanie ze zrozumieniem
str 138. 139. 140. 141
Ponadto Arkusz maturalny z 2019r
osoby zdający rozszerzenie - rozszerzony
osoby zdające podstawę - podstawę

whatsupie
g. wychowawcza

Ewa Gobcewicz

Sms, rozmowa tel

Religia katolicka

s.Tomira Brzezińska

Li brus, e-mail, fb

śledzenie
komunikatów MZ
Materiały i zadania
będą przesłane na
maila klasowego

polecenie obejmuje wypowiedż pisemną na ocenę
Rozwiązania oraz komentarze przez grupę na whatsupie.
T: Koronawirus a nasza odpowiedzialność.
Temat: Rodzina domowym Kościołem 1h
- Rodzina pragnieniem Boga, wiara w rodzinie rozwija się,
gdy jest przekazywana
Temat: Modlitwa w rodzinie 1h
- Potęga modlitwy wspólnotowej; Czym jest dla Ciebie
modlitwa?

