
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy II c  w dniach 11.04. - 15. 05.2020r. 

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 ) 
Historia 

Rozszerzon

a 

 

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: Kultura renesansu (14.05.2020) 

 

1. Zainteresowanie antykiem i 

humanizmem 

2. Literatura odrodzenia 

3. Sztuka renesansu 

4. Twórcy renesansu i ich dzieła 

5. Nauka w epoce odrodzenia 

 

Praca domowa ustalona zostanie na 

bieżąco na lekcji on – line  

 

Temat: Europa Zachodnia w XVI w. 

(15.05.2020) 

 

1. Kryzys monarchii stanowych 

2. Imperium Habsburgów 

3. Rywalizacja o hegemonię w Europie 
Zachodniej 

4. Wojny włoskie 

5. Rywalizacja hiszpańsko - angielska 

 

Praca domowa ustalona zostanie na 

bieżąco na lekcji on – line  

Język 
rosyjski 

 

Monika 

Borodzicz 
Lekcja na żywo on-line 

prowadzona na  

platformie Zoom 

 

 

Messenger, 

Librus, mail 

Sport – czasowniki związane z 
uprawianiem sportu 

Klasa II BCD- czwartek 14/05 g.14.00-

14.45 

 

j. niemiecki Katarzyna 

Woźny 
Materiały są umieszczone 
na platformie moodle,  

 

 

Informacje na 

Librusie, 

messengerze 

11.05.2020, (poniedziałek) 
 

Temat: Sprawdzenie wiadomości z 
działu Umweltschutz- karty pracy.  

 

• Umweltschutz 

• Naturkatastrophen 

 

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

j. niemiecki Katarzyna 

Woźny 
Zajęcia online na 
platformie moodle przez 

BigBlueButton 

 

Informacje na 

Librusie, 

messengerze 

15..05.2020 (piątek) 
 

Temat: Österreich ist eine Reise wert. 
 

• Piękno kultury i zabytków 
Austrii 

• Muzyka (Mozart, Strauss) i 

sztuka (Klimt) 



• Quiz 

 

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

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. 

11 maja: 

 

Temat: Fotosynteza jako proces 

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

 

Temat: Wpływ czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych na 
proces fotosyntezy. (1g.) 

 

Temat: Chemosynteza – przebieg i 

znaczenie w przyrodzie. (1g.) 

 

13 maj: 

 

Temat: Powtórzenie materiału – testy z 

fotosyntezy i chemosyntezy. (1g.) 

 

15 maj: 

 

Temat: Praca klasowa z kręgowców. 
(1g.)(Zoom 13:00-13:45) 

Historia i 

społeczeńst
wo 

 

Katarzyna 

Ambrożko 
praca przez librusa,  

 

Librus, e – mail, Temat:  Elementy feudalizmu w 

czasach nowożytnych 

1. Dualizm gospodarczy  

w Europie 

2. Szlachta a pozostałe grupy społeczne 

3. Folwark szlachecki 

4. Jak zanikło poddaństwo chłopów? 

WF 

 

 

 

 

 

Elżbieta  
Bartoszuk 

 

internet 

 

 

 

 

 

Librus 

(wiadomości, 
email ,sms) 

11.05 2020 klasa   2 b c d 

Temat: Trening na górne mm. 
Rozgrzewka 

Aero Box 

Ćwiczenia rozluźniające 

Centrum Sportowca.pl/You Tube 

(Ćwiczenia do wykonania) 
 

14.05.2020 klasa 2 b c d  

Temat: Intensywny Trening 

Interwałowy 

Rozgrzewka 

Sportowa Wytrzymałość 

Ćwiczenia rozluźniające 

Centrum Sportowca.pl/You Tube 

(ćwiczenia do wykonania) 
Informatyk

a 

rozszerzon

a 

Kl. 2bcd 

Zdzisław 
Babicz 

Materiały są umieszczane 
na platformie e-

learningowej szkoły. 
Na platformie są także 
umieszczane zadania. 

Podczas zajęć są 
wykorzystywane 

prezentacje wideo, 

prezentacje 

PowerPointowe a także 

Platforma e-

learningowa: 

fora dyskusyjne z 

wysyłaniem kopii 
wiadomości na 
maile, chat 

Metody sortowania – sortowanie 

bąbelkowe, przez wybór, przez 
wstawianie. 

Praca domowa – dwa zadania – termin 

do 12.05, godz. 12. 

Zajęcia we środę 13.05 

 

 

 



wideokonferenje na Big 

BlueButtonie lub Zoomie 

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 

- English in use  

- 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) 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkie
wicz 

Materiały i zadania na 
platformie moodle 

FB – messenger 

(MyEnglishSlo), 

librus,  email 

13 maja  

 

Sprawdzian z działu 6  (tryby 
warunkowe, wish / if only) na 

platformie moodle 

 

Informacje dotyczące sprawdzianu 
zostaną umieszczone w terminarzu 
dziennika Librus 

 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkie
wicz 

Materiały i zadania na 
platformie moodle 

FB - messenger, 

librus,  email 

14 maja  

 

Temat: Mowa zależna – zdania 

twierdzące. (unit 7.2) 
 

• Relacjonowanie zdań 

• stosowanie następstwa czasów 
w mowie zależnej 

 

Informacje dotyczące lekcji online 
zostaną umieszczone w terminarzu 
dziennika Librus 

 

Prezentacja gramatyki i informacje 

dotyczące poszczególnych ćwiczeń z 
podręczników z objaśnieniami zostaną 
umieszczone na platformie moodle 

 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkie
wicz 

Materiały i zadania na 
platformie moodle 

FB - messenger, 

librus,  email 

15 maja   

 

Temat: Mowa zależna  - ćwiczenia 

 

Informacje dotyczące lekcji online 
zostaną umieszczone w terminarzu 
dziennika Librus 

 

Informacje dotyczące poszczególnych 
ćwiczeń zostaną umieszczone na 
platformie moodle 

j. ang. Anna 

Branska 

Lekcja na żywo on-line 

prowadzona na FB w 

grupie klasy/na Zoomie 

FB, msngr,  tel., 

email 

Rozumienie czytania 

Słownictwo związane z nauką i 
techniką 



 

Materiały są umieszczone 
na platformie British 

Council, do której linki 
bedą umieszczane na 

grupie na FB 

 

Materiały i zadania na 
grupie FB 

 

pisanie krótkich wypowiedzi 

  

https://learnenglishteens.britishcouncil.

org/study-break/video-zone/where-did-

moon-come 

 

rozumienie słuchania 

słownictwo związane z naukami 
ścisłymi i odkryciami wypowiedź 
pisemna, 

  

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.

org/study-break/video-zone/black-holes 

Wiedza o 

społeczeńst
wie 

Rozszerzen

ie 

Katarzyna 

Ambrożko 
Lekcja na żywo on-line 

prowadzona na Zoomie 

 

Materiały wysłane na 
librusie 

 

praca stylistyczna wysłana 
przez ucznia na maila 

nauczyciela 

katarzyna.ambrozko1@g

mail.com 

 

rozmowa telefoniczna z 

jednym z uczniów 

 

 

Zoom,  

messenger, 

librus, e-mail, 

rozmowa 

telefoniczna z 

jednym z 

uczniów 

Lekcje on – line na zoomie: 

Uczniowie przed lekcją dostają link na 
messengerze 

czwartek – godzina 11.00 

piątek – godzina 11.00 

 

 

Temat: Sprawdzian wiadomości 
(14.05.2020) 

 

Test na moodle – godzina 11.00 

 

 

Temat: Kultura i pluralizm kulturowy. 

(15.05.2020) 

 

1. Definicja kultury 

2. Kultura elitarna a kultura masowa 

3. Kultura narodowa a kultura ludowa 

4. Kontrkultura 

5. Rodzaje subkultur 

6. Od pluralizmu kulturowego do 

wielokulturowości 
 

 

 Praca domowa ustalona zostanie na 

bieżąco na lekcji on – line   

 

 

 

 

Matematyk

a 

 

Marzanna 

Gawryluk 
Materiały są umieszczone 
na platformie moodle  

 

Materiały i zadania w 
wiadomościach Librus 

 

Materiały i zadania w 

FB, sms, librus, 

tel., email 

Temat: Ciągi  (2 godz.) 
• Określnie ciągu 

• Sposoby opisywania ciągów 

• Monotoniczność ciągów  
Rozwiązywanie zadań ze „Zbioru 
zadań” związanych z tematem lekcji 
Materiały i zadania oraz praca domowa 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/where-did-moon-come
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/where-did-moon-come
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/where-did-moon-come
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/black-holes
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/black-holes


zadaniach domowych 

Librus 

 

Materiały z Youtube 

 

Lekcja na żywo on-line 

prowadzona na FB w 

grupie klasy/na Zoomie 

zostaną przesłane na platformę Moodle 
oraz w dzienniku szkolnym. Lekcja 

będzie poprowadzona na platformie 
Zoom. 

 

Temat: Ciąg arytmetyczny (2 godz) 
• Definicja ciągu 

arytmetycznego 

• Graficzne przedstawienie ciągu 
arytmetycznego 

• Ogólny wyraz ciągu 
arytmetycznego – wzór 

• Suma początkowych wyrazów 
ciągu arytmetycznego 

Materiały i zadania oraz praca domowa 
zostaną przesłane na platformę Moodle 
oraz w dzienniku szkolnym. Lekcja 

będzie poprowadzona na platformie 

Zoom. 

 

 

Ekonomia 

w praktyce 

Małgorzata 
Bogusłowi
cz 

Materiały i zadania w 
wiadomościach Librus 

 

 

Kontakt:  

malgorzata.bo@

wp.pl 

Fb Małgorzata 
Bogusłowicz 

Librus poczta 

14 maja 

Temat: Konflikty i sposoby ich 

rozwiązywania w grupie (1 godz.) 
• Konflikt i jego rodzaje 

• Metody rozwiązywania konfliktów 

• Negocjacje 

• Mediacje i arbitraż 

Dla lepszego zrozumienia 

https://www.youtube.com/watch?v=Vj

XzqkLAaiY 

https://epodreczniki.pl/a/sztuka-

dialogu-czyli-jak-rozwiazywac-

konflikty-w-grupie/DX7cQDND0 

https://leadersisland.com/konflikt-w-

zespole/ 

 

Język 
polski 

Anna 

Michałows
ka 

Materiały są umieszczone 
na platformie moodle 

 

 

Materiały i zadania w 
zadaniach domowych 

Librus 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikiem 

 

 

 

FB, librus,  email Temat: Obraz europejskiej cywilizacji 

na Czarnym    

            Lądzie ( 2 godz) 
 

Praca z tekstem. 

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

 

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 

 

Temat: Przyczyny przejścia Kurtza na 
stronę zła 

 

Praca z arkuszem maturalnym 

mailto:malgorzata.bo@wp.pl
mailto:malgorzata.bo@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=VjXzqkLAaiY
https://www.youtube.com/watch?v=VjXzqkLAaiY
https://epodreczniki.pl/a/sztuka-dialogu-czyli-jak-rozwiazywac-konflikty-w-grupie/DX7cQDND0
https://epodreczniki.pl/a/sztuka-dialogu-czyli-jak-rozwiazywac-konflikty-w-grupie/DX7cQDND0
https://epodreczniki.pl/a/sztuka-dialogu-czyli-jak-rozwiazywac-konflikty-w-grupie/DX7cQDND0


Materiały, notatki, zadania podane 

zostaną w librusie (zadania domowe) i 
na moodle 

 

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 

 

     

 


