
 

Tygodniowy  plan pracy zdalnej klasy 3i  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 ) 

WOS, godz. 
wych. 

KRZYSZTOF 
MALESZEWSKI 

FB, librus, 
email, skype 

FB, skype, Lekcja na 
żywo on-line prowadzona 
na skype’ie 

25-26.03: Powtarzanie w domu przez uczniów materiału nauczania wos z 
kl. II – dz. III-IV 

Temat wos 26.03: Globalizacja współczesnego świata - jej aktorzy; ruch 
alterglobalistyczny; omówienie pracy domowej dz. I-II – lekcja na żywo o 
godz. 11.00 

Temat gw 26.03: Młode pokolenie i nasza rola w zmieniającym się 
świecie – lekcja na żywo o godz. 12.00 

Praca domowa on-line 27.03 w godz. 11-13: Praca powtórzeniowa w 
formie zadań maturalnych z dz. III-IV 

Język polski Aneta 

Wolańska 

librus, e-mail, 

klasy 3i 

 

Zadnie na ustny 

egzamin z j. 

polskiego; 

Opracowane 

scenariusze lekcji z 

informacjami dla 

uczniów, co mają 

zapisać w zeszycie, 

jakie ćwiczenia muszą 

samodzielnie 

wykonać. 

1. Jaki wpływ na język młodzieży ma kultura masowa? Ćwiczenie zadnia 
językowego na ustny egzamin maturalny. 

2. Temat: „Zaraza nie jest na miarę człowieka... Paraboliczny kształt 

powieści Camusa „Dżuma” 
• interpretacja parabolicznych sensów powieści Camusa; 

 • interpretacja motta w kontekście świata przedstawionego utworu; 

 • scharakteryzowanie sytuacji narracyjnej i kreacji narratora w powieści;  
• objaśnienie podobieństwa dżumy do wojny i innych sytuacji 

granicznych. 

3. Temat: Różne postawy ludzi w sytuacji zagrożenia. 

• przedstawienie ewolucji postawy ks. Paneloux oraz Ramberta  wobec 
dżumy;  

• porównanie postaw doktora Rieux i ks. Paneloux; 

• przedstawienie postaw Tarrou, Granda i Cottarda;  

Wysłanie  materiałów do 26 marca 



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 ) 

Wychowanie 

fizyczne 

25.03.2020r 

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. 

Wychowanie 

fizyczne 

27.03.2020r 

Katarzyna 

Ciepły 

librus, e-mail materiały i zadania 

zostaną  przesłane na 

librusa 

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. 

 

Język 
francuski  

Małgorzata 
Sadowska  

librus, e-mail  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.  
 

 
historia 
 

Małgorzata 
Grabowska 

Li brus, 
platforma 
MOODLE  
(4lo), Google-
dysk,  
grupa na fb, 
messenger 

Tematy bieżące:  grupa 
fb 
 
Materiały maturalne 
oraz  instrukcja w 
kursie: „Historia” na 
MOODLE,  
 
 

Temat: Kryzys demokracji i kryzys gospodarczy w 20-leciu 
(grupa) 
 
Temat: Ćwiczenia w arkuszu maturalnym + wypracowanie 
Pełna informacja na platformie: norwid.bialystok.pl 
Zadanie (wypracowanie) - do wykonania do  27.03 
 
 



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 ) 

Matematyka Piotr Worobiej Librus, 
platforma 
Moodle, 
klasowy adres 
e-mail 

Zadania do wykonania i 
materiały zostaną 
zamieszczone na 
platformie Moodle z 
pełną instrukcją 
postępowania. W 
przypadku braku 
dostępu wysłane na 
klasowy e-mail 

Temat: Rozwiązywanie zestawów maturalnych.(1 godz.)  
- Materiały i zadania do wykonania z terminami zamieszczone będą do 
godzin przedpołudniowych 26.03 na platformie Moodle. 

J. angielski Izabela 
Kuklińska 

Librus, sms, 
mail 

Librus, sms, mail Zdrowie, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie – tematy z repetytorium 
Do każdego z nich – słownictwo, czytanie, pisanie, środki językowe – 
wszystko w repetytorium 

j. niemiecki Helena Ciemnicka Kontakt przez 
Librus 

Librus Materiały do samodzielnej pracy  wiadomości  Librus 

Religia 
katolicka 

Robert Sołowiej Librus 
(wiadomości), 
adres meilowy 
wygenerowany 
dla każdej 
klasy. 

Materiały w postaci 
linków oraz pytań 
problemowych są 
wysyłane uczniom przez 
wiadomości w librusie 
natomiast wypowiedzi są 
odsyłane przez uczniów 
na wygenerowany meil 
klasowy. 

T: Rodzina Kościołem domowym.  
- W jakim stopniu dom rodzinny może być Kościołem ? 
- Jakie warunki chrześcijanie muszą spełnić aby dom spełnił warunki 
Kościoła domowego ? 
Rozważania. Sugestie i opinie przesłać na meila podanego przez 
katechetę w librusie do 2 kwietnia. 
 
 

Religia 
Prawosławna 

Grażyna 
Karpiuk 

librus, e-mail materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
librusa 

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

 


