
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy IIIH  w dniach 30 marca - 3 kwietnia2020r. 

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 zadnia  

przesłane na 
e-maila klasowego, 

platformę moodle. 

Temat: Geografia społeczno ekonomiczna 
Polski – sprawdzian na platformie. (1 IV 
2020) –materiały wysłano i sprawdzono 
poprawność odpowiedzi. 
Temat: Geografia społeczno- ekonomiczna 
świata. 3h 
Wysłano zadania maturalne do rozwiązania,  
Rozwiązanie zadań do 5 IV- zdjęcie lub zrzut 
ekranu. 
Później otrzymają uczniowie właściwe 
odpowiedzi do porównania. 6 IV 
sprawdzenie wiadomości.  

Język 
niemiecki 

Monika 
Ryczkowska 

Dziennik 

Librus,  

e-mail 
klasowy, 
Messenger 

Wysłanie linków z 
filmami oraz kart 
pracy na 
klasowego maila/ 
grupę klasową 
Messenger., 
kahoot 
 

: Österreich – ein Land im Herzen Europas 

(2 godz.)- poznajemy Austrię, dane 

geograficzne i ciekawostki.  

-  znani Austriacy  

- ćwiczenie sprawności rozumienia tekstów 

słuchanych i  

  czytanych oraz pisania.  

Termin wysłania: do 02.04 
 

Język 
rosyjski 

Tamara 
Mięgoć 

Librus Librus  Temat:   Ziemia – nasza planeta.  (1 godz.) 
Drodzy Uczniowie: 
1. Proszę otworzyć podręcznik na str. 44 i 
wykonać dwa proste ćwiczenia 1 i 4. 
2. Zeszyt ćwiczeń. 
Proszę wykonać  w zeszycie ćwiczenie 1 ze 
str.62. 
Dodatkowa praca dla grupy maturalnej. 
Poćwiczcie  słownictwo, odpowiadając na 
pytania z podręcznika ze str.52 oraz 
przeprowadźcie symulację egzaminu 
ustnego w oparciu o materiał ze str.  53. Z 
podręcznika.  
Postarajcie się, wiem, że poradzicie. 
Trzymam kciuki za efekty Waszej pracy. 
 



Wychowanie 
fizyczne 

Katarzyna 
Ciepły 

Librus, e mail materiały i 

zadania zostaną  

przesłane na 

librusa 

Temat: Zestaw ćwiczeń na zgrabną 

sylwetkę.  

- wzmacnianie górnych partii mięśni   

- ćwiczenia wzmacniające mięsnie 

brzucha  

- elementy kształtujące koordynację 

ruchową  

- kształtowanie sprawności ogólnej 

Instrukcja i zadania będą przesłane na 

librusa,e-mail Temat: Przepisy gry w 

piłkę siatkową.  

- zapoznanie uczniów ze szczegółowymi 

przepisami gry w p. siatkową 

- rola sędziego 

- prawa i obowiązki zawodnika 

- zasady fair play 

Wszystkie informacje zostaną przesłane 

na librusa, email. 

Temat: Ćwiczenia przy muzyce - aerobic. 

- wzmacnianie mięśni brzucha i nóg 

- kształtowanie ogólnej koordynacji 

ruchowej  

- ćwiczenia w rytm tanecznej muzyki 

Instrukcja i zadania będą przesłane na 

librusa,e-mail 

 

Wychowanie 
fizyczne 

Krzysztof 
Wojszko 

Librus, email Materiały i 

zadania w wersji 

pisemnej i krótkie 

filmy z trningiem 

na Youtube,  

wysyłam na maile 

klasowe. 

 

- Zasady zapobiegania otyłości 

- Ćwiczenia gibkości na dolny odcinek 

kręgosłupa 

- Ćwiczenia siłowe wykorzystujące 

obciążenie własnego   

  Ciała 

Termin wysłania  30 marca. 

matematyka Beata 
Bućko 

e-mail  klasowy, 

moodle 
Materiały zadania 

zostaną przesłana na 
e-maila klasowego, 

na moodle 

Temat: Optalizyacja,zad. 6.22- 6.33. 

Matura PR maj 2015, Test na moodlach 

nr.3 Praca domowa do 4.IV.Materiały 

będą przesłane na e maila klasowego. 

Język 
francuski 

Małgorzata 
Sadowska 

Librus, email Materiały i zadania 

zostaną  przesłane na 
platformę moodle 

Temat: Przyroda – ćwiczenia leksykalne. 
- Utrwalenie słownictwa związanego ze 
środowiskiem naturalnym.  ( 1 godzina )  
-  Teoria i zadania będą umieszczone na 
platformę moodle do 31 marca.  
Temat : Praca z tekstem czytanym : 
środowisko i jego zagrożenia.  
- Doskonalenie technik rozumienia tekstu 
czytanego. (1godzina)  



-  Teoria i zadania będą umieszczone na 
platformę moodle do 2 kwietnia..  

Język polski Aneta 
Wolańska 

librus, e-

mail klasy 3  
 

Omówienie 

lekcji i zadania 

zostaną 

przesłane na e-

maila 

klasowego;  
 

Temat: Aluzje literackie i konteksty w 

„Tangu” S. Mrożka. (1g) 

Temat: Poezja współczesna – 

interpretacja wierszy Zbigniewa Herberta 

(2g) 

Temat: Poezja współczesna – Czesław 

Miłosz (1g) 

Teoria i ćwiczenia będą zamieszczone w 

dwóch etapach; 

a. do 30 marca  b. do 2 kwietnia 

Język 
angielski 

Kazimierz 
Klekotko 

e-mail e-mail – krótka  
praca pisemna on 
the environment 

31.03: analiza rozwiazań do zadań u.13; 
pp.186-187 słownictwo temat 
01.04: mini test on vocabulary, paraphrases 
and inversion 
02.04: czytanie textu- zadania matury 
pp180-181 
03.04: Słownictwo w kontekście  i gramatyka 
– ex.5, 6/p.49 
07.04: zadania słuchania na 
britishcouncil.teens–świat przyrody B2 
08.04: zad gramatyczne pp182-183 

Język 
angielski 

Małgorzata 
Haraburda 

librus, e-mail, 

google 
classroom, 

hangouts i skype 
(komunikatory) 
 

 1 Transformacje zdań. Zadania zostają 

przesłane w dniu poprzedzającym zajęcia 

z klasą. 

2. Powtórzenie wiadomości-gramatyka 

(present/past/future tenses). Zadania 

zostają przesłane 30.03 z terminem 

realizacji 3.04. 

3. Lekcja online- Matura ustna-zadanie 1 

i 2 

4. Rozprawka -argumentowanie. 

Materiały przesłane 30.03. z terminem 

realizacji 3.04. 

5. Lekcja online-matura ustna- zadanie 3 
6. Materiał video-TED TALKS- odpowiedź na 

zagadnienia na podstawie obejrzanego 

materiału..Materiał zostanie przesłany w 

dniu poprzedzającym zajecia z klasą. Termin 

zwrotu opracowanych zadań do 3.04. 

religia Tadeusz Tyl Librus, e mail zadania zostaną 
 przesłane na 
Librus 

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



matematyka Mariusz 
Łapiński  

librus, e-mail, 
dysk Google, 
Skype 

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

Temat: Bryły obrotowe– walec, stożek, kula 

–pola powierzchni, objętość. (3h) 

Zdjęcia rozwiązanych zadań przysłane na 

maila nauczyciela do 05.04.2020 

Informacje o linkach, zadaniach i ich 

realizacji zostaną wysłane dziennikiem librus 

dzień wcześniej lub  do godz. 900 dnia, w 

którym będą realizowane tematy. 

 

 


