
 

Tygodniowy  plan pracy zdalnej klasy 3i  w dniach 30 marca – 3 kwietnia 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 KRZYSZTOF 
MALESZEWSKI 

FB, sms, librus, 
tel., email 

Lekcja na żywo on-line 
prowadzona na FB w 
grupie klasy 

Lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji, tzn.: 
- w dniach i godzinach planu lekcji (4 godz. tygodniowo) 
- wg programu nauczania, realizując po kolei zaplanowane lekcje 
- on-line, na żywo na FB, na grupie klasy 
- zadawanie ewentualnie jakichś prac, podawanie terminów ich pisania, 
rozwiązywania, przesyłania - informowanie uczniów na bieżąco podczas 
lekcji 

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. 

Temat: Odczytanie „Dżumy” jako literackiej wykładni filozofii 

egzystencjalizmu. (2g.) 

- kontekst: esej A. Camusa „Mit o Syzyfie” 

-pojęcia: absurd, świadomość, tragizm, bunt, wolność, szczęście 

 

Temat: Obraz ponowoczesnego społeczeństwa w „Tangu” S. 

Mrożka (2g) 
-scharakteryzowanie relacji między poszczególnymi generacjami; 

 - przedstawienie sposobu ujęcia konfliktu pokoleń w utworze; 
 - groteskowość scenografii opisanej w didaskaliach do I aktu; 

 

Temat: Nawiązania i konteksty w „Tangu” Mrożka. (1g) 

 

Obejrzenie spektaklu „Tango” Teatru Współczesnego w Warszawie w reż 
M. Englerta – YouTube (2g) 

 

Teoria i ćwiczenia będą zamieszczone w dwóch etapach: 

a. do 31 marca 

b. do 2 kwietnia 



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 ) 

Godzina 
wychowawcza 

KRZYSZTOF 
MALESZEWSKI 

FB, sms, librus, 
tel., email 

Lekcja na żywo on-line 
prowadzona na FB w 
grupie klasy 

Lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji, tzn.: 
 
- on-line, na żywo na FB, na grupie klasy 
 

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. 

Wychowanie 

fizyczne 

 

Katarzyna 

Ciepły 

librus, e-mail materiały i zadania 

zostaną  przesłane na 

librusa 

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.  

Wychowanie 

fizyczne 

 

 

 

 

Katarzyna 

Ciepły 

librus, e-mail materiały i zadania 

zostaną  przesłane na 

librusa 

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, e-mail  Materiały i zadania w 
wersji pisemnej i 
krótkie filmy z 

- Zasady zapobiegania otyłości 
- Ćwiczenia gibkości na dolny odcinek kręgosłupa 
- Ćwiczenia siłowe wykorzystujące obciążenie własnego   



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 ) 

treningiem na Youtube,  
wysyłam na maile 
klasowe. 

  Ciała 
 
Termin wysłania  30 marca. 

Język 
francuski  

Małgorzata 
Sadowska  

librus, e-mail  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..  

 
historia 
 

Małgorzata 
Grabowska 

Librus, 
platforma 
MOODLE  
(4lo), Google-
dysk,  
GRUPA na fb, 
messenger 

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

Temat: Powstanie III Rzeszy 
Temat: Państwo Stalina 
Temat: Azja i Afryka w okresie międzywojennym 
Karta pracy – do wykonania do 30.03 
 
Temat: Ćwiczenia w arkuszu maturalnym (2 godz.) 
Zadanie:  (arkusz_ 1) - do wykonania do  30.03 
Pełna informacja na platformie: norwid.bialystok.pl 

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

Wykonanie zadań 
zgodnie z instrukcją i 
wykorzystaniem 
materiałów 
zamieszczonych na 
platformie edukacyjnej 
IV LO – Moodle  

Temat: Rozwiązywanie zestawów maturalnych.(3 godz.)  
-  Zadania, materiały i instrukcje do nich będą pojawiały się sukcesywnie 
w ciągu tygodnia na platformie edukacyjnej IV LO. 

J. angielski Izabela 
Kuklińska 

Librus, sms, 
mail 

Librus, sms, mail Kultura i sport – słownictwo i środki językowe – wszystko w repetytorium 

 
Język angielski 
30.03-3.04 

 
Laudańska 
Joanna 

 
Librus, quizlet 

Materiały są 
umieszczane w aplikacji 
Quizlet  oraz wysyłane 

Temat:  Ćwiczenia utrwalające wyrażanie opinii: idiomy wzbogacające 
leksykę (rozprawka, list formalny, artykuł). 
 



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 ) 

 przez e-mail na Librusie 
 

Temat: Czytanie (Dobieranie, leksyka w tekście) How to tell other 
people’s stories. Rozważania na temat pozytywnych i negatywnych 
aspektów prozy opartej o czyjąś historię w oparciu o przeczytany tekst ze 
strony BBC. 
 
Temat: Mówienie: Zadanie 3 - wypowiedź na podstawie materiału 
stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania. 
 

język 
niemiecki 

Helena 
Ciemnicka 

Librus materiały do 
samodzielnej pracy 

Tematy są w dzienniku elektronicznym 

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: „Liturgia rodzinna” 
- jakie tradycje religijne są popularne w rodzinach chrześcijańskich (są 
częścią tzw. Liturgii rodzinnej) ? 
- Jak powinniśmy propagować liturgię rodzinną ? 
Na podstawie artykułu z serwer katolickiego Mateusz.pl. 
T: „Liturgia sakramentu małżeństwa” 
- jak wygląda liturgia tego sakramentu ? 
- dlaczego ma wartość ? 
Link do fragmentu krótkiego filmu religijnego. 

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) 

 


