
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 2B  w dniach 27.04. - 29. 04.2020r. 

Przedmiot Imię i 

nazwisko 

nauczyciel

a 

Formy pracy 

zdalnej z 

uczniem 

Sposób 

kontaktu z 

nauczycielem 

Informacja od nauczyciela ( zakres materiału do 

realizacji w danym tygodniu, terminy zajęć, 

terminy wysłania materiałów ) 

matematyka 

 

Wojciech 

Sanejko 

Materiały z 

teorią i 

ćwiczeniami 

są 

umieszczane 

na grupie 

klasowej 

messengera  

 

 

messenger, 

sms, librus, 

tel., email, 

discord 

27 kwietnia (poniedziałek) 1000 – 1100 – lekcja 

online przez DISCORD (Ćwiczenia z zastosowaniem 

wzoru ogólnego ciągu arytmetycznego) 

28 kwietnia (wtorek) 1200 – 1300 – konsultacje 

indywidualne przez DISCORD, omówienie i 

sprawdzenie pracy domowej 

29 kwietnia (środa) 1100 – 1200 – lekcja online 

przez DISCORD (zadania różne dotyczące ciągu 

arytmetycznego) 

30 kwietnia (czwartek) 1100 – 1200 – konsultacje 

indywidualne przez DISCORD, sprawdzenie i 

omówienie pracy domowej. 

j. niemiecki Katarzyna 

Woźny 

Materiały są 

umieszczone 

na platformie 

moodle,  

 

Zajęcia 

multimedialne 

(audio) na 

platformie 

moodle 

Informacje na 

Librusie, 

messengerze 

27.04.2020, (poniedziałek) 

 

Temat: Naturkatastrophen.  

 

• Katastrofy ekologiczne 

• Passiv Perfekt 

 

Termin wysyłania zadań jest określony w module 

„zadanie do zrobienia” 

j. niemiecki Katarzyna 

Woźny 

  01..05.2020 (piątek) 

 

Dzień wolny od zajęć szkolnych 

 

Godz.Wycho

wawcza 

Katarzyna 

Woźny 

Forum na 

Messengerze  

(audio/ video) 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

30.04.2020 (czwartek) 

 

Temat: Jak wywiązuję się z obowiązku nauki w 

czasie nauczania zdalnego? 

 

• Forum dyskusyjne  

Język polski 

 

Anna 

Michałows

ka 

Materiały są 

umieszczone 

na platformie 

moodle 

 

 

 

Materiały i 

zadania w 

zadaniach 

domowych 

Librus 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikie

m 

 

 

 

 

FB, librus, 

email 

27 kwietnia 

Temat: Temat: Jagna – kobieta fatalna 

  

-Pojęcie femme fatale 

-Charakterystyka bohaterki 

-Relacje Jagny z innymi członkami społeczności 

lipieckiej 

 

praca domowa: charakterystyka Jagny jako kobiety 

fatalnej 

Materiały, notatki, zadania podane zostaną w librusie 

(zadania domowe) i na moodle 

 

28  kwietnia 

Temat: Los starych ludzi w społeczności lipieckiej. 

 

Praca z arkuszem maturalnym ( dzieje starego 

Bylicy) 

Materiały, notatki, zadania podane zostaną w librusie 

(zadania domowe) i na moodle 

 

Przypomnienie o poleceniu przeczytania „Jądra 



ciemności” J. Conrada 

j. ang. Anna 

Branska 

Lekcja na 

żywo on-line 

prowadzona na 

FB w grupie 

klasy/na 

Zoomie 

 

Materiały są 

umieszczone 

na platformie 

British 

Council, do 

której linki 

bedą 

umieszczane 

na grupie na 

FB 

 

Materiały i 

zadania na 

grupie FB 

 

FB, msngr,  

tel., email 
Rozumienie czytania 

Słownictwo związane z problemami społecznymi, 

polityką,   

pisanie krótkich wypowiedzi 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/a

dvanced-c1/the-state-of-the-world 

 

rozumienie słuchania 

słownictwo związane z muzyką, zainteresowaniami 

problemami spolecznymi i ekologią, wypowiedź 

pisemna, 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-

english/audio-zone/music-and-social-media 

 https://learnenglish.britishcouncil.org/general-

english/audio-zone/radiohead   

Język 

angielski 

 

Wioletta 

Czyżewska 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościac

h Librus 

 

Wordwall 

 

Praca zdalna z 

e-

podręcznikiem 

 

Lekcja na 

żywo on-line 

prowadzona na 

Zoomie 

Librus, e-mail - Słownictwo - Body and mind 
- Gramatyka – Reported statements and reported 
questions 
(Terminy zajęć online są umieszczone w dzienniku 
Librus – Terminarz; terminy wysyłania materiałów- 
zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku 
Librus) 
 
 

Język 

angielski 

Marta 

Małaszkie

wicz 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościac

h Librus oraz 

opublikowane 

na portalu 

społecznościo

wym FB 

(MyEnglishSl

o) 

FB - 
messenger, 
librus,  email 

29 kwietnia (2 lekcje) 
 
Temat: Television – ćwiczenie rozumienia tekstu 
pisanego. 
 

• Uczeń odnajduje szczegółowe informacje w 
tekście (artykuł) 

• uczeń rozpoznaje związki między poszcze-
gólnymi częściami teksu ( wstawianie zdań 
do luk w tekście) 

• czasowniki złożone (phrasal verbs) związane 
z czytaniem 

• słowotwórstwo – tworzenie rzeczowników 
od czasowników 

 
Informacje dotyczące poszczególnych ćwiczeń z 

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/advanced-c1/the-state-of-the-world
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/advanced-c1/the-state-of-the-world
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/audio-zone/music-and-social-media
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/audio-zone/music-and-social-media
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/audio-zone/radiohead
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/audio-zone/radiohead


podręczników z objaśnieniami zostaną przesłane 
przez wiadomość w dzienniku Librus i opublikowane 
na portalu społecznościowym FB  
 

Język 

angielski 

Marta 

Małaszkie

wicz 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościac

h Librus oraz 

opublikowane 

na portalu 

społecznościo

wym FB 

(MyEnglishSl

o) 

FB - 
messenger, 
librus,  email 

30 kwietnia (2 lekcje) 
 
Temat: Temat: Entertainment – rozrywka – 
ćwiczenia słownictwa 

• rodzaje rozrywki, czynności, wykonawcy i 
odbiorcy – słownictwo 

• czasowniki złożone – phrasal verbs 
 
Materiały i informacje dotyczące poszczególnych 
ćwiczeń z podręczników z objaśnieniami zostaną 
przesłane przez wiadomość w dzienniku Librus i 
opublikowane na portalu społecznościowym FB  
 
 

chemia 

 

Irena 

Czerepko 

 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościac

h Librus 

 

 

 

 

 sms, librus, 
tel., email 

28 kwietnia 
Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących stałej 
równowagi reakcji. (2godz.) 
 
Zadania  i filmiki wyjaśniające w wiadomościach 
Librus 28.04.20  Rozwiązane zadania odsyłamy do 
04.05.20 
 
29 kwietnia  
Temat: Dysocjacja elektrolityczna.( 3godz) 
-elektrolity i nieelektrolity – przykłady 
-dysocjacja kwasów, zasad i soli, stopniowa 
dysocjacja kwasów wieloprotonowych i zasad 
wielowodorotlenowych 
- teorie kwasowo- zasadowe Arrheniusa, Bronsteda, 
Lewisa. 
 
Zadania w wiadomościach Librusa 29.04.20 
Rozwiązania do 06.05.20 

WF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta  

Bartoszuk 

 

internet 

 

 

 

 

 

Librus 
(wiadomości, 
email ,sms) 

27.04.2020  
Temat: Trening ogólnorozwojowy 
Rozgrzewka 
Ciche kardio 2  
Ćwiczenia rozluźniające 
Centrum Sportowca.pl/YouTub 
(Ćwiczenia do wykonania w domu lub w terenie 
naturalnym) 
 
30.04.2020  
Temat: Trening wyszczuplający z ciężarkami. 
Rozgrzewka 
Smukłe ramiona 
Ćwiczenia rozluźniające 
Centrum Sportowca.pl/You Tube 
(Ćwiczenia do wykonania w domu lub w terenie 
naturalnym) 

Biologia 

 

Krystyna 

Kostecka 

Materiały i 

zadania w 
Librus, email, 
Moodle. 

27 kwietnia: 
 



wiadomościac

h Librus / 

platformie e-

szkoleniowej 

 

Lekcja na 

żywo on-line 

prowadzona w 

grupie klasy 

na Zoomie 

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków. (1g.)(Zoom) 

• Przegląd systematyczny ptaków 
bezgrzebieniastych i grzebieniastych. 

• Znaczenie ptaków w przyrodzie i życiu 
człowieka. 

 
Temat: Ssaki – zwierzęta wszechstronne i 
ekspansywne. (1g.) 

• Budowa układów wewnętrznych świadcząca 
o najwyższym stopniu organizacji tych 
układów u kręgowców. 

 
29 kwietnia: 
 
Temat: Ssaki – zwierzęta wszechstronne i 
ekspansywne. (1g.)(Zoom) 

• Budowa pozostałych układów wewnętrznych 
jako wynik przystosowania do życia w 
środowisku wodnym i lądowym. 

Język 

rosyjski 

 

Monika 

Borodzicz 

Lekcja na 

żywo on-line 

prowadzona na  

platformie 

Zoom 

 

 

Messenger, 
Librus, mail 

Sport - wprowadzenie nowego słownictwa; 
Klasa II BCD- czwartek 30/04 g.14.00-14.45 
 

Ekonomia w 

praktyce 

Małgorzata 

Bogusłowic

z 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościac

h Librus 

 

 

Kontakt:  
malgorzata.bo
@wp.pl 
Fb Małgorzata 
Bogusłowicz 
Librus poczta 

30 kwietnia 
Temat: Charakterystyka dobrego lidera grupy (1 
godz) 
- jakie cechy powinien mieć dobry lider 
- jak pełnić rolę lidera w grupie 
- dlaczego lepiej grupowo niż indywidualnie 
- fazy procesu grupowego  
NIC NIE ZADAJĘ 
Proszę o wykonanie krótkiej notatki : cechy lidera i 
fazy procesu grupowego do zeszytu. 
Do opracowania tematu posłużą: 
https://www.jjszkolenia.pl/rola-lidera-w-zespole-
art/ 
https://www.hbrp.pl/b/liderzy-zespolow-
potrzebuja-lepszych-danych---szybciej/PobtmyMh 
nic nie zadane 

Informatyka 

rozszerzona 

Kl. 2bcd 

Zdzisław 

Babicz 

Materiały są 

umieszczane 

na platformie 

e-learningowej 

szkoły. 

Na platformie 

są także 

umieszczane 

zadania. 

Podczas zajęć 

są 

wykorzystywa

ne prezentacje 

wideo, 

prezentacje 

PowerPointow

Platforma e-
learningowa: 
fora 
dyskusyjne z 
wysyłaniem 
kopii 
wiadomości na 
maile, chat 

29.04 
Tematy: Rekurencyjne i iteracyjne wyznaczanie 
elementów ciągu liczbowego. Fraktale. 
Przed zajęciami uczniowie zobowiązani są do 
zapoznania się z prezentacją M. Zelenta Rekurencja 
pod adresem https://miroslawzelent.pl/kurs-
c++/rekurencja-rekursja/  
 

mailto:malgorzata.bo@wp.pl
mailto:malgorzata.bo@wp.pl
https://www.jjszkolenia.pl/rola-lidera-w-zespole-art/
https://www.jjszkolenia.pl/rola-lidera-w-zespole-art/
https://www.hbrp.pl/b/liderzy-zespolow-potrzebuja-lepszych-danych---szybciej/PobtmyMh
https://www.hbrp.pl/b/liderzy-zespolow-potrzebuja-lepszych-danych---szybciej/PobtmyMh
https://miroslawzelent.pl/kurs-c++/rekurencja-rekursja/
https://miroslawzelent.pl/kurs-c++/rekurencja-rekursja/


e a także 

wideokonferen

je na Zoomie 

 


