
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy II c  w dniach 18.04. - 22. 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 ) 
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: Sprawdzian wiadomości 
(28.05.2020) 

 

Test na moodle, czwartek godzina 11.00 

 

Temat: Społeczeństwo i gospodarka 
Rzeczypospolitej w XVI wieku. 

(28.05.2020) 

 

1. Społeczeństwo Rzeczypospolitej 
2. Wieloetniczna Rzeczpospolita 

3.Gospodarka folwarczno – 

pańszczyźniana 

4. Sytuacja chłopów w 
Rzeczypospolitej w XVI wieku 

5. Miasta Rzeczypospolitej 

6. Gdańsk – główny port 
Rzeczypospolitej 

7. Handel lokalny i międzynarodowy 

 

Praca domowa ustalona zostanie na 

bieżąco na lekcji on – line  

 

Temat:Rozwój demokracji szlacheckiej 
(29.05.2020) 

 

1. Pozycja prawna szlachty 

2. Liczebność i zróżnicowanie szlachty 

3. Polska parlamentaryzm 

4. Organizacja Sejmu Wielkiego 

5. Ruch Egzekucyjny 

6. Egzekucja praw i dóbr 
 

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 

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: Opinia publiczna (28.05.2020) 

 

1. Opinia publiczna a opinia społeczna 

2. Kształtowanie się opinii publicznej 
3. Rola opinii publicznej 

4. Różnice między public relations a 



jednym z uczniów 

 

 

marketingiem politycznym 

 

Praca domowa ustalona zostanie na 

bieżąco na lekcji on – line   

 

Temat: Opinia publiczna c.d. (29. 

05.2020) 

 

5. Metody badania opinii publicznej 

6. Ośrodki badania opinii publicznej 
7. Funkcje sondaży 

8. Wpływ opinii publicznej na decyzje 

polityczne 

 

 Praca domowa ustalona zostanie na 

bieżąco na lekcji on – line   

Historia i 

społeczeńst
wo 

 

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 
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: Elementy symboliczne w 

„Ludziach bezdomnych” S. 
Żeromskiego. Interpretacja tytułu. 
               

Interpretacja symbolicznych znaczeń 

Różne interpretacje tytułowej 
bezdomności 
 

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

 

 

 

 

26 maja 

Temat: Czytanie ze zrozumieniem – 

ćwiczenia aturalne 

 

Praca z podręcznikiem ( str. 77 - 78) 

 

Materiały, notatki, zadania podane 

zostaną w librusie (zadania domowe) i 
na moodle 

 

 

28 maja 

Temat: Słowa i ich znaczenia. 
            Cechy literatury modernizmu. 

 



 

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

 

 

29 maja 

Temat: Utrwalenie wiadomości 
dotyczących literatury modernistycznej. 
 

Pogrupowanie zebranych informacji, 

usystematyzowanie wiedzy 

 

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

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” 

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. 

25 maja: 

 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie 
materiału, testy z metabolizmu 
komórkowego.  
(1g.)(Zoom 13:30-14:15) 

 

Temat: Organizm człowieka jako 
funkcjonalna całość.  
(1g.) 

 

Temat: Budowa i funkcje skóry. (1g.) 
 

27 maj: 

 

Temat: Budowa i funkcje skóry – 

higiena skóry. (1g.) 



 

29 maj: 

 

Temat: Sprawdzian z metabolizmu 

komórkowego. (1g.)(Zoom 13:00-

13:45) 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkiewi
cz 

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 
czasowników 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 

Małaszkiewi
cz 

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 

Małaszkiewi
cz 

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) 

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 i 
arytmetyczny – zadania różne (4 godz) 

• Rozwiązywanie zadań z ciągów 
arytmetycznych i 

geometrycznych 

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 
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
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