
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 2C  w dniach 01.06 - 05.06.2020r. 

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 ) 
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 – Rules and regulations 

- Gramatyka – Comparatives and 

superlatives 

- Reading for gist and detail – 

international conflicts 

 

 

(Terminy zajęć online są umieszczone 
w dzienniku Librus – Terminarz; 

terminy wysyłania materiałów- 

zgodnie z planem lekcji 

umieszczonym w dzienniku Librus) 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkiewi
cz 

Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

Lekcje online 

BigBlueButton 

FB – 

messenger 

(MyEnglishSlo

), librus,  email 

3 czerwca  

 

Temat: How to write an article? 

 

• stosowanie przymiotników i 
przysłówków stopnia 

• recenzowanie wydarzenia w 

formie artykułu  
 

Informacje dotyczące lekcji online na 
platformie moodle są umieszczone w 
terminarzu dziennika Librus 

 

Prezentacja tematu, informacje 

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

 

 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkiewi
cz 

Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

Lekcje online 

BigBlueButton 

FB – 

messenger 

(MyEnglishSlo

), librus,  email 

4 czerwiec   

 

Temat: Writing an article reviewing 

an event 

 

Piszemy artykuł recenzujący wybrane 
wydarzenie. 

 

Temat pracy zostanie umieszczony na 

platformie moodle   

 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkiewi
Materiały i 
zadania na 

FB – 

messenger 

5 czerwiec  

 



cz platformie 

moodle 

Lekcje online 

BigBlueButton 

(MyEnglishSlo

), librus,  email 

Temat: Ćwiczenie umiejętności 
słuchania 

 

•  identyfikowanie 

szczegółowych informacji w 
usłyszanej wypowiedzi, 

• określanie głównych myśli 
usłyszanych wypowiedzi, 

• związki wyrazowe  
 

Zadania do ćwiczeń ze słuchania oraz 
nagrania zostaną umieszczone na 
platformie moodle 

 

Język 
rosyjski 

 

Monika 

Borodzicz 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona na  

platformie Zoom 

 

 

Messenger, 

Librus, mail 

Zdrowie-części ciała i choroby 

Klasa II BCD- czwartek 4/06 g.14.00-

14.45 

 

j. niemiecki Katarzyna 

Woźny 

Materiały są 
umieszczone na 

platformie 

moodle,  

 

 

 

 

Informacje na 

Librusie, 

messengerze 

01.06.2020, (poniedziałek) 
 

Temat: Spójniki szyku prostego i 
przestawnego.  

 

• Spójniki szyku prostego 

• Zdania z und, oder, aber, 

sondern, denn 

• Spójniki szyku przestawnego 

• Zdania z deshalb, darum… 

• Ćwiczenia gramatyczne 

 

Termin wysyłania zadań jest 

określony w module „zadanie do 
zrobienia” 

j. niemiecki Katarzyna 

Woźny 

Materiały są 
umieszczone na 

platformie 

moodle,  

 

 

Informacje na 

Librusie, 

messengerze 

05.06.2020 (piątek) 
 

Temat: Spójniki szyku końcowego. 
 

• Spójniki szyku końcowego. 
• Zdania z dass, ob, als, weil,… 

• Ćwiczenia gramatyczne 

 

Termin wysyłania zadań jest 
określony w module „zadanie do 
zrobienia” 

Matematyka 

 

Marzanna 

Gawryluk 

Materiały są 
umieszczone na 

platformie 

moodle  

 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościach 

FB, sms, 

librus, tel., 

email 

Temat: Ciąg geometryczny i 
arytmetyczny – zadania różne (4 
godz) 

• Rozwiązywanie zadań z 
ciągów arytmetycznych i 
geometrycznych 

Materiały i zadania oraz praca 



Librus 

 

Materiały i 
zadania w 

zadaniach 

domowych Librus 

 

Materiały z 
Youtube 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona na 

FB w grupie 

klasy/na Zoomie 

domowa zostaną przesłane na 
platformę Moodle oraz w dzienniku 
szkolnym. Lekcja będzie 
poprowadzona na platformie Zoom. 

 

 

Biologia 

 

Krystyna 

Kostecka 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościach 
Librus 

 

Materiały i 
zadania w 

zadaniach 

domowych Librus 

– test z 

Maturalnych Kart 

Prac 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona w 

grupie klasy na 

Zoomie 

 

 

Librus, email, 

Moodle. 

1 czerwiec: 

 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie 
materiału – testy - skóra. (1g.) 
 

Temat: Ogólna budowa i funkcje 
szkieletu. (1g.) 

 

Temat: Rodzaje połączeń kości. (1g.) 
 

3 czerwiec: 

 

Temat: Temat: Konsultacje celem 

poprawy ocen końcowo-rocznych. 

(1g.) 

 

5 czerwiec: 

 

Temat: Elementy szkieletu. 

(1g.)(Zoom 13:00-13:45) 

 

Język polski Anna 

Michałowska 

Materiały są 
umieszczone na 

platformie 

moodle 

 

 

Materiały i 
zadania w 

zadaniach 

domowych Librus 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikiem 

 

 

 

FB, librus,  

email 

01.06.2020r 

Temat: Zajęcia konsultacyjne. 
 

03.06.2020r 

Temat: Czytanie ze zrozumieniem – 

ćwiczenia maturalne ( 2 godz.) 
 

Praca z arkuszem maturalnym 

Materiały, notatki, zadania podane 
zostaną w librusie (zadania domowe) 
i na moodle 

 

05.06.20 

Temat: Redagowanie wypowiedzi 

argumentacyjnej (2godz.) 

 

Materiały, notatki, zadania podane 
zostaną w librusie (zadania domowe) 

WF Elżbieta   Librus 01.06.2020  , 2 b,c,d 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartoszuk internet 

 

 

 

 

 

(wiadomości)  Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 
Gry i zabawy w terenie naturalnym. 

Quiz o tematyce sportowej (dla 

chętnych )* 

* na ocenę 

Podaj wynik ostatniego meczu 

Jagiellonii Białystok 

 

 

04.06.2020 klasa 2 b c d 

Temat :Ćwiczenia poprawiające 
ogólną sprawność fizyczną. 
Ścieżka zdrowia w terenie 
naturalnym. 

 

Historia 

Rozszerzona 

 

Katarzyna 

Ambrożko 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona na 

Zoomie 

 

Materiały 
wysłane na 
librusie 

 

 

Zoom,  

messenger, 

librus 

Lekcja on- line na zoomie: 

Uczniowie przed lekcją dostają link 
na messengerze 

czwartek, godzina 12.00 

piątek, godzina 12.00 

 

Temat: Panowanie ostatnich 

Jagiellonów (04.05.2020) 
 

1. Wojny z Wielki Księstwem 
Moskiewskim 

2. Stosunki z Habsburgami i polityka 

węgierska 

3. Wojny o Mołdawię i relacje z 
Turcją 

4. Hołd Pruski 
5. Przyłączenie Mazowsza do Korony 

6. Wojna o Inflanty 

 

Praca domowa ustalona zostanie na 

bieżąco na lekcji on – line  

 

Temat: Kultura i sztuka renesansu w 

Polsce (05.05.2020) 

 

1. Humanizm w Polsce 

2. Rozwój nauk ścisłych i 
medycznych 

3.Geografia i historiografia 

4. Myśl społeczna i polityczna 

5. Literatura 

6. Sztuka i architektura renesansowa 

w Polsce 

 

Praca domowa ustalona zostanie na 

bieżąco na lekcji on – line  

 

Wiedza o Katarzyna Lekcja na żywo Zoom,  Lekcje on – line na zoomie: 



społeczeństw
ie 

Rozszerzenie 

Ambrożko on-line 

prowadzona na 

Zoomie 

 

Materiały 
wysłane na 
librusie 

 

praca stylistyczna 

wysłana przez 
ucznia na maila 

nauczyciela 

katarzyna.ambroz

ko1@gmail.com 

rozmowa 

telefoniczna z 

jednym z 

uczniów 

 

 

messenger, 

librus, e-mail, 

rozmowa 

telefoniczna z 

jednym z 

uczniów 

Uczniowie przed lekcją dostają link 
na messengerze 

czwartek – godzina 11.00 

piątek – godzina 11.00 

 

Temat: Edukacja w XXI wieku 

(04.05.2020) 

 

1. Rola szkoły na przestrzeni dziejów 

2. Zadania współczesnej szkoły 

3. Programy unijne skierowane do 

dzieci i młodzieży 

4. Edukacja a rynek pracy 

 

Praca domowa ustalona zostanie na 

bieżąco na lekcji on – line   

 

Temat: Powtórzenie wiadomości (05. 
05.2020) 

 

Test w podręczniku s. 348 - 350 

Historia i 

społeczeństw
o 

 

Katarzyna 

Ambrożko 

praca przez 

librusa,  

 

Librus, e – 

mail, 

Temat: Z królem lub przeciw niemu 

 

 

1. Konfederacje i rokosze 

2. Rokosz Zebrzydowskiego 

3. Rokosz Lubomirskiego 

4. W obronie kraju 

5. Konfederacja targowicka 
 

     

 


