
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy IIIH  w dniach 25-27 marca 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 
) 

geografia Henryka 
Szast 

librus, e-mail 
klasowy, 
platforma 
edukacyjna 

materiały i zaania  
przesłane na 
e-maila klasowego, 
platformę. 

Temat: Geografia społeczno ekonomiczna 
Polski – powtórzenie materiału 3h 
Wysłano zadania maturalne do rozwiązania, 
w dwóch seriach. Rozwiązanie zadań do 27 
III- zdjęcie lub zrzut ekranu. 
Później otrzymają uczniowie właściwe 
odpowiedzi do porównania. W środę 
zapowiedziany sprawdzian z geografii 
społeczno-ekonomicznej Polski. 

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: Jak wyrażamy uczucia?  

- poznanie i utrwalenie słownictwa 

związanego z wyrażaniem uczuć;  

-rozwijanie sprawności rozumienia tekstów 

słuchanych. 

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 

Uwaga! Maturzystom zostanie wysłana 

dodatkowa praca pisemna – rozwiązywanie 

arkuszy maturalnych.  

Termin wysłania: do 26 marca 

Język 
rosyjski 

Tamara 
Mięgoć 

Librus Librus . Temat: Powtórzenie materiału. 

Proszę wykonać to zadanie maturalne w 

zeszycie. 

Zadanie 1. (10 pkt) 

Brałeś/-aś udział w obozie sportowym. W 

liście do kolegi z Moskwy napisz: 

-gdzie ten obóz się odbył i gdzie znalazłeś te 

ofertę, 

-jakim środkiem transportu dotarłeś na 

miejsce i co wydarzyło się w podróży, 

-jakie zawody sportowe odbywały się i jakie 

zdobyłeś nowe umiejętności, 

-z kim się zaprzyjaźniłeś/-aś. 

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


Wychowanie 
fizyczne 

Katarzyna 
Ciepły 

Librus, e mail materiały i 

zadania zostaną  

przesłane na 

librusa 

Temat: Ruletka ćwiczeń. 

- Zestaw ćwiczeń sprawnościowo-

wzmacniających, poprawiających 

sprawność, zdrowie i kondycję. 

Ćwiczenia maja na celu wzmocnienie 

wszystkich partii mięśniowych przez 

dobra zabawę.  

Instrukcja i zadania będą przesłane na 

librusa.  Planowana lekcja odbędzie się 

dniu 25 marca. 

Temat: Przepisy piłki nożnej. 

Zapoznanie się z zasadami gry w piłkę 

nożną i zastosowanie ich w czasie 

meczu.  

Wszystkie informacje zostaną przesłane 

na librusa. 

Planowana lekcja odbędzie się dniu 26 

marca 

Wychowanie 
fizyczne 

Krzysztof 
Wojszko 

Librus, email Materiały i 
zadania w wersji 
pisemnej i krótkie 
filmy z trningiem 
na Youtube, 
wysyłam na maile 
klasowe 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z 

wykorzystaniem obciążenia własnego ciała.  

Ćwiczenia  sprawnościowe i zwinnościowe.  

Ćwiczenia rozciągające. 

( ok.30-40 min. dziennie) 

Wychowanie 
fizyczne 

Rafał 
Morozewicz 

Librus, e-mail, kontakt 
indywidualny  z 
uczniem.Materiały 
są umieszczone na 
platformie modle 
oraz są wysłane 
na e-mail każdej 
klasy 

-Sprawność fizyczna – ćwiczenia 

ogólnorozwojowe 

poprawiające wytrzymałość, szybkość, 

gibkość, siłę RR, NN, siłę mm. brzucha, siłę 

mm. grzbietu. 

-Ćwiczenia rozciągające partie mięśniowe 

kończyn górnych i kończyn dolnych. 

-Przepisy gry w piłkę siatkową - mechanika 

sędziowania, interpretacja i najnowsze 

tendencje sędziowania. 

matematyka Beata 
Bućko 

e-mail 
klasowy, 
moodle 

Materiały zadania 
zostaną przesłana 
na 
e-maila klasowego, 

na moodle 

Temat: Zadania optymalizacyjne w 

stereometrii z wykorzystaniem rachunku 

pochodnych.  

Materiały oraz praca domowa zostaną 

przesłane 25 marca 

Test na moodlach nr2-zostanie 

udostępniony 25 marca 



Język 
francuski 

Małgorzata 
Sadowska 

Librus, email Materiały i zadania 
zostaną  przesłane 
na 
platformę moodle 

Temat: Środowisko naturalne - słownictwo. 
- Poszerzenie zakresu słownictwa 
związanego ze środowiskiem naturalnym ( 1 
godzina )  
-  Teoria i zadania będą umieszczone na 
platformę moodle do 25 marca 

Język polski Aneta 
Wolańska 

librus, e-

mail, klasy 

3h  
 

zadania zostały  

przesłane na e-

maila 

klasowego;  

 uczniowie 

odsyłają prace; 

nauczyciel 

wpisuje oceny 

do dziennika 

Librus 

1. Arkusz maturalny – ćwiczenie 

czytania ze zrozumieniem, rozprawka/ 

interpretacja wiersza. 

2. Jaki wpływ ma kultura masowa na 

język młodzieży? Ćwiczenie zadnia 

językowego na ustny egzamin maturalny 

3. Obraz ponowoczesnego społeczeństwa 

w „Tangu” S. Mrożka  

-scharakteryzowanie relacji między 

poszczególnymi generacjami; 

 - przedstawienie sposobu ujęcia 

konfliktu pokoleń w utworze; 

 - objaśnienie groteskowości scenografii 

opisanej w didaskaliach do I aktu 

dramatu; 

Teoria i ćwiczenia będą zamieszczone do 

26 marca 

Język 
angielski 

Małgorzata 
Haraburda 

librus, e-mail, 
google 
classroom, 
hangouts 
(komunikator) 

 materiały i 
zadania zostaną 
 przesłane google 
classroom lub 
dziennikiem 
internetowym 
 

Powtórzenie wiadomości z gramatyki. 

Zadania zostają przesłane w dniu 

poprzedzającym zajęcia z klasą. 

Słuchanie i odpowiedź na zagadnienia na 

podstawie słuchania-informacja została już 

przesłana. Termin zwrotu opracowanych 

zadań do 27.03 

religia Grażyna 
Karpiuk 

Librus Informacja dla 
uczniów i 
rodziców na 
Librusie 

Wielki Post 
- Znaczenie Wielkiego Postu 
- Wielki Tydzień 
- Wielka Środa 
- Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza) 
- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie Jezusa) 

religia Tadeusz Tyl Librus, e mail zadania zostaną 
 przesłane na 
e-maila 
klasowegoTemat: 
Jak uczyć się 
modlitwy w 
rodzinie. 

Temat: Jak uczyć się modlitwy w rodzinie. 

matematyka Łapiński 
Karpiuk 

librus, e-mail, 
dysk Google, 
Skype 

materiały i 
zadania 
udostępnione na 
dysku, dostępne 
poprzez link na 
librusie, film 

Temat: Ostrosłupy – pola powierzchni, 

objętość. (3h) 

Skany, zdjęcia rozwiązanych zadań przysłane 

na maila nauczyciela do 29.03.2020 

Informacje o linkach, zadaniach i  ich 



instruktażowy na 
youtube 

realizacji zostaną wysłane dziennikiem li 
brus dzień wcześniej lub  do godz. 900 dnia, 
w którym będą realizowane tematy 

 


