
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 2 c w dniach 18.05. - 22.05.2020r. 

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) 

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. 

18 maja: 

 

Temat: Chemizm oddychania 

tlenowego.  

(1g.)(Zoom 13:30-14:45) 

 

Temat: Chemizm oddychania 

tlenowego ciąg dalszy.  
(1g.) 

 

Temat: Oddychanie beztlenowe, 

fermentacja. (1g.) 

 

20 maj: 

 

Temat: Powtórzenie materiału, 
oddychanie. (1g.) 

 

22 maj: 

 

Temat: Inne ważne procesy 
metaboliczne. (1g.)(Zoom 13:00-

13:45) 

Matematyk

a 

 

Marzanna 

Gawryluk 

Materiały są umieszczone 
na platformie moodle  

 

Materiały i zadania w 
wiadomościach Librus 

 

Materiały i zadania w 
zadaniach domowych 

Librus 

 

Materiały z Youtube 

 

Lekcja na żywo on-line 

prowadzona na FB w 

grupie klasy/na Zoomie 

FB, sms, librus, 

tel., email 

Temat: Ciąg geometryczny (3 godz) 
• Definicja ciągu 

geometrycznego 

• Graficzne przedstawienie 

ciągu geometrycznego 

• Ogólny wyraz ciągu 
geometrycznego – wzór 

• Suma początkowych wyrazów 
ciągu geometrycznego 

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

 

Temat: Lokaty pieniężne i kredyty 
bankowe (2 godz.) 

• Procent prosty 

• Procent składany 

• Kapitalizacja odsetek,  

• Okres kapitałowy 

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 

21 maja 

Temat: Kodeks etyczny obowiązujący 
w grupie (1 godz.) 

- po co firmie kodeks etyki 

- czym powinien zajmować się kodeks 
etyczny  

- normy etyki zawodowej a zaufanie 

społeczne 

 

Przykładowy kodeks etyczny  
https://www.zywiec-

zdroj.pl/bundles/vmlfront/download/

Kodeks-Etyki-Danone-dla-Partnerow-

Biznesowych.pdf 

dla lepszego zrozumienia 

file:///C:/Users/PZW/AppData/Local/

Temp/564-Tekst%20artykułu-1679-1-

10-20130318.pdf 

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  

- Reading and vocabulary (reading for 

gist and detail – the human brain 

Workbook 69-70) 

- 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) 

 

 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkie
wicz 

Materiały i zadania na 
platformie moodle 

Lekcje online 

BigBlueButton 

FB – messenger 

(MyEnglishSlo), 

librus,  email 

20 maja  

 

Temat: Mowa zależna – pytania i  

zdania rozkazujące. (unit 7.5) 
 

• relacjonowanie pytań i zdań 
rozkazujących 

• stosowanie następstwa cza-
sów w pytaniach w mowie za-
leżnej 

 

Informacje dotyczące lekcji online są 
umieszczone w terminarzu dziennika 

Librus 

 

Prezentacja gramatyki i informacje 

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

 

mailto:malgorzata.bo@wp.pl
mailto:malgorzata.bo@wp.pl
https://www.zywiec-zdroj.pl/bundles/vmlfront/download/Kodeks-Etyki-Danone-dla-Partnerow-Biznesowych.pdf
https://www.zywiec-zdroj.pl/bundles/vmlfront/download/Kodeks-Etyki-Danone-dla-Partnerow-Biznesowych.pdf
https://www.zywiec-zdroj.pl/bundles/vmlfront/download/Kodeks-Etyki-Danone-dla-Partnerow-Biznesowych.pdf
https://www.zywiec-zdroj.pl/bundles/vmlfront/download/Kodeks-Etyki-Danone-dla-Partnerow-Biznesowych.pdf
file:///C:/Users/PZW/AppData/Local/Temp/564-Tekst%20artykułu-1679-1-10-20130318.pdf
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Język 
angielski 

Marta 

Małaszkie
wicz 

Materiały i zadania na 
platformie moodle 

Lekcje online 

BigBlueButton 

FB – messenger 

(MyEnglishSlo), 

librus,  email 

21 maja  

 

Temat: Mowa zależna w pytaniach i  
zdaniach rozkazujących - ćwiczenia  
 

Informacje dotyczące poszczególnych 
ćwiczeń do samodzielnej pracy z 
książki ćwiczeń (WB) z objaśnieniami 
zostaną umieszczone na platformie 
moodle 

 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkie
wicz 

Materiały i zadania na 
platformie moodle 

Lekcje online 

BigBlueButton 

FB – messenger 

(MyEnglishSlo), 

librus,  email 

22 maja   

 

Temat: Mowa zależna  - ćwiczenia 

 

Informacje dotyczące lekcji online są 
umieszczone w terminarzu dziennika 

Librus 

 

Ćwiczenia do lekcji zostaną 
umieszczone na platformie moodle 

 

j. 

niemiecki 

Katarzyna 

Woźny 

Materiały są umieszczone 
na platformie moodle,  

 

 

 

 

 

Informacje na 

Librusie, 

messengerze 

18.05.2020, (poniedziałek) 
 

Temat: Rund um mich selbst- 

Wiederholung.  

 

• Meine 

Charaktereigenschaften 

• Meine Interessen 

• Powtórzenie słownictwa z 
zakresu cech charakteru i 

wyglądu 

• Opowiadanie o sobie 

 

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 

22..05.2020 (piątek) 
 

Temat: Ich stelle mich vor. 

 

• Wypowiedzi na swój temat. 
Charakterystyka osoby 

 

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

WF 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta  
Bartoszuk 

 

internet 

 

 

 

 

 

Librus 

(wiadomości, 
email ,sms) 

18.05.2020  

Temat:Trening wzmacniający 
mm.głębokich 

Rozgrzewka 

Stabilizacja 

Ćwiczenia rozluźniające 

Centrum Sportowca.pl/YouTub 

(Ćwiczenia do wykonania) 



 

 

 

 

 

 

 

21.05.2020  

Temat: Trening Spartan 

Rozgrzewka 

Mordercze 6 minut 

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 
wideokonferenje na Big 

BlueButtonie lub Zoomie 

Platforma e-

learningowa: 

fora dyskusyjne z 

wysyłaniem 
kopii 

wiadomości na 
maile, chat 

Zapis do i odczyt z pliku tekstowego 

Praca domowa – dwa zadania – 

termin do 18.05, godz. 12. 

Zajęcia we środę 20.05 

 

 

 

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 18.05.2020r 

Temat: Temat: „Ludzie bezdomni” S. 
Żeromskiego – 

              wprowadzenie do analizy 

utworu 

 

1. Geneza utworu 

2. Czas i miejsce zdarzeń 

3. Bohaterowie 

4. Cechy powieści 
modernistycznej 

 

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

19.05 

Temat: Dzieje doktora Judyma 

 

Sporządzanie planu wydarzeń 

 

Materiały, notatki, zadania podane 

zostaną w librusie (zadania domowe) i 
na moodle 

 

22.05.2020 

Temat: Tomasz Judym jako nowy typ 

bohatera literackiego 

 

Judym jako: 

– romantyk 

– pozytywista 

– bohater młodopolski 
 



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

22.05.2020 

 

Temat: Lekarz – zawód czy 
posłannictwo? 

 

Praca z arkuszem maturalnym 

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

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: Państwa Europy Wschodniej i 
Północnej. (21.05.2020) 

 

1. Ekspansja Turecka 

2. Walki na Morzu Śródziemnym 

3. Państwo Moskiewskie 

4. Szwecja w XVI wieku 

 

Praca domowa ustalona zostanie na 

bieżąco na lekcji on – line  

 

Temat: Powtórzenie wiadomości 
(22.05.2020) 

 

 

Praca domowa ustalona zostanie na 

bieżąco na lekcji on – line  

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: Kultura i pluralizm kulturowy 

c.d. (21.05.2020) 

 

Referaty dotyczące subkultur 

 

 



 

 

Temat: Współczesne spory 
światopoglądowe. (22. 05.2020) 
 

1. Spór o aborcję i eutanazję 

2. Kara śmierci 
3. Genetyka i inżynieria genetyczna 

4. Badania genetyczne a etyka 

5. Prawa mniejszości seksualnych 

 

 Praca domowa ustalona zostanie na 

bieżąco na lekcji on – line   

Historia i 

społeczeńst
wo 

 

Katarzyna 

Ambrożko 

praca przez librusa,  

 

Librus, e – mail, Temat:   Rzeczpospolita  

– królestwo  
czy republika? 

 

 

1. Początki polskiego 
parlamentaryzmu 

2. Obrady sejmu walnego 

3. Wolna elekcja 

4. Sejmiki ziemskie 
 

     

 


