
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 2 b w dniach 25.05. - 29.05.2020r. 

Przedmiot Imię i 
nazwisko 

nauczyciela 

Formy pracy 

zdalnej z 

uczniem 

Sposób kontaktu z 
nauczycielem 

Informacja od nauczyciela 

(zakres materiału do realizacji w 

danym tygodniu, terminy zajęć, 
terminy wysłania materiałów) 

j. niemiecki Katarzyna 

Woźny 

Materiały są 
umieszczone na 

platformie 

moodle,  

 

 

 

Rozmowy 

sterowane 

prowadzone 

online na 

messengerze 

Informacje na 

Librusie, messengerze 

25.05.2020, (poniedziałek) 
 

Temat: Meine Freundschaften- 

lekcja powtórzeniowa.  
 

• Meine Freunde 

• Meine Interessen 

• Powtórzenie słownictwa z 
zakresu cech opisywania 

osób trzecich 

• Opowiadanie o osobie 

trzeciej 

 

Termin wysyłania zadań jest 
określony w module „zadanie do 

zrobienia” 

j. niemiecki Katarzyna 

Woźny 

Materiały są 
umieszczone na 

platformie 

moodle,  

 

 

Informacje na 

Librusie, messengerze 

29..05.2020 (piątek) 
 

Temat: Stopniowanie przymiotnika 

i przysłówka- ćwiczenia 
powtórzeniowe. 

 

• Stopniowanie 

przymiotników i 
przysłówków 

• Zdania z als i ganauso wie 

• Ćwiczenia gramatyczne 

 

Termin wysyłania zadań jest 
określony w module „zadanie do 

zrobienia” 

Język polski 
 

Anna 

Michałowska 

Materiały są 
umieszczone na 

platformie 

moodle 

 

 

 

Materiały i 
zadania w 

zadaniach 

domowych 

Librus 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikiem 

 

 

 

 

FB, librus, email 25 maja 

Temat: Obraz europejskiej 

cywilizacji na Czarnym    

            Lądzie ( 2 godz) 
 

Praca z tekstem. 

Materiały, notatki, zadania podane 
zostaną w librusie (zadania 

domowe) i na moodle 

 

 

26 maja 

Temat: Kurtz – postać 
kontrowersyjna 

 

Praca z arkuszem maturalnym 

Zwrócenie uwagi na 
wielogłosowość oceny Kurtza 

 

Materiały, notatki, zadania podane 
zostaną w librusie (zadania 

domowe) i na moodle 



 

 

29 maja 

Temat: Przyczyny przejścia Kurtza 
na stronę zła 

 

Praca z arkuszem maturalnym 

Materiały, notatki, zadania podane 
zostaną w librusie (zadania 

domowe) i na moodle 

 

29 maja 

Temat: Uniwersalna wymowa 

„Jądra ciemności. 
             Interpretacja tytułu utworu 

Conrada. (2 godz.) 

  

– ponadczasowość dzieła 

– moralne przesłanie 

– symbolika 

Materiały, notatki, zadania podane 
zostaną w librusie (zadania 

domowe) i na moodle 

1. Biologiczna motywacja 

działań 

2. Cykliczność prac 
polowych 

3. Rok obrzędowo-liturgiczny 

Praca z arkuszem maturalnym 

Materiały, notatki, zadania podane 
zostaną w librusie (zadania 

domowe) i na moodle 

matematyka 

 

Wojciech 

Sanejko 

Materiały z 
teorią i 

ćwiczeniami są 
umieszczane na 

grupie klasowej 

messengera  

 

 

messenger, sms, 

librus, tel., email, 

discord 

27 maja (środa) 1100 – 1200 – 

lekcja online przez DISCORD 

(Rozwiązywanie zadań 
utrwalających wiadomości klasy 

II) 

28 maja (czwartek) 1100 – 1200 – 

lekcja online przez DISCORD 

(Rozwiązywanie zadań 
utrwalających wiadomości klasy 

II) 

29 maja (piątek) 1000 – 1100 – 

konsultacje indywidualne przez 

DISCORD 

Godz.Wychowawcza Katarzyna 

Woźny 

Zajęcia online 
na platformie 

moodle przez 

BigBlueButton 

 

Godz. 13:00-

13:30 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

28.05.2020 (czwartek) 

 

Temat: Jak się motywuję do 
systematycznej nauki zdalnej. 

 

• Rozmowy z uczniami 

 

Biologia 

 

Krystyna 

Kostecka 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościach 
Librus / 

platformie e-

szkoleniowej 

 

Librus, email, 

Moodle. 

25 maj: 

Temat: Oddychanie beztlenowe, 

fermentacja. 

(1g.)(Zoom 12:00-12:45) 

 

Temat: Powtórzenie materiału, 
oddychanie (test). 



Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona w 

grupie klasy na 

Zoomie 

(1g.)(Zoom 12:45-13:30) 

 

27 maj: 

Temat: Inne ważne procesy 
metaboliczne. (1g.) 

 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie 
materiału. Testy z metabolizmu 
komórkowego. (1g.) 
 

29 maj: 

Temat: Organizm człowieka jako 
funkcjonalna całość. 
(1g.)(Zoom 13:45-14:30) 

 

Historia i 

społeczeństwo 

 

Katarzyna 

Ambrożko 
praca przez 

librusa,  

 

Librus, e – mail, Temat: Szlachta czy magnateria 

 

1. Jak powstał stan 
szlachecki? 

2. Rozwarstwienie stanu 

szlacheckiego 

3. Wzrost potęgi magnatów 

4. Oligarchia magnacka 
 

Język angielski Marta 

Małaszkiewicz 
Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

Lekcje online 

BigBlueButton 

FB – messenger 

(MyEnglishSlo), librus,  

email 

27 maja  

 

Temat: Mowa zależna – ćwiczenia 

 

• relacjonowanie twierdzeń, 
pytań i zdań rozkazujących 

• stosowanie rożnych cza-
sowników relacjonujących 

 

Informacje dotyczące lekcji online 
są umieszczone w terminarzu 

dziennika Librus 

 

Informacje dotyczące 
poszczególnych ćwiczeń z 
podręcznika oraz zadania do lekcji 
są umieszczone na platformie 
moodle 

 

Poprawa testu z trybów 
warunkowych odbędzie się 25 
maja na platformie moodle (info w 

terminarzu dziennika Librus) 

 

Język angielski Marta 

Małaszkiewicz 
Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

Lekcje online 

BigBlueButton 

FB – messenger 

(MyEnglishSlo), librus,  

email 

28 maja  

 

Temat: Mowa zależna w 
twierdzeniach, pytaniach i  

zdaniach rozkazujących - ćwiczenia  
 



Zadania do pracy zdalnej w domu 

są umieszczone na platformie 
moodle 

 

Język angielski Marta 

Małaszkiewicz 
Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

Lekcje online 

BigBlueButton 

FB – messenger 

(MyEnglishSlo), librus,  

email 

29 maja   

 

Temat: Mowa zależna  - 
sprawdzian 

 

Informacja dotycząca sprawdzianu 
na platformie moodle jest 

umieszczona w terminarzu 

dziennika Librus 

 

 

Język angielski 
 

Wioletta 

Czyżewska 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościach 
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 

- Matura practice (Workbook 73) 

- Powtórzenie wiadomości – Body 

and mind 

 

(Terminy zajęć online są 
umieszczone w dzienniku Librus – 

Terminarz; terminy wysyłania 
materiałów- zgodnie z planem 

lekcji umieszczonym w dzienniku 

Librus) 

chemia Irena 

Czerepko 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościach 
Librus 

 

lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona na 

Zoomie 

Sms, librus,tel,email 26 maja  klasa 2b 

Temat:Reakcje przebiegające w 
roztworach wodnych.(2godz) 

1.przypomnienie zapisu 

cząsteczkowego, jonowego i 
jonowego skróconego reakcji 
zobojętniania, reakcji strącania 
osadów. 
2.iloczyn jonowy elektrolitu. 

3.iloczyn rozpuszczalności 
substancji. 

4.zależność między iloczynem 
rozpuszczalności a 
rozpuszczalnością substancji. 
5. efekt wspólnego jonu. 
 

27 maja  

Temat: Hydroliza soli.(3godz) 

1.na czym polega hydroliza soli. 

2.które sole ulegają hydrolizie. 

3.odczyn wodnego roztworu soli, 

rodzaje hydrolizy. 

 



Materiały i zadania zostaną 
zamieszczone w wiadomościach 
Librus 26.05.20 

Lekcja 27.05.20 będzie 
prowadzona na platformie Zoom. 

Ekonomia w 

praktyce 

Małgorzata 
Bogusłowicz 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościach 
Librus 

 

 

Kontakt:  

malgorzata.bo@wp.pl 

Fb Małgorzata 
Bogusłowicz 

Librus poczta 

28 maja 

Temat: Powtórzenie wiadomości  
Krzyżówka z działu zapisana w 
zadaniach domowych  

     

 

mailto:malgorzata.bo@wp.pl

