
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 3B  w dniach 20.04. - 24.04.2020r. 

Przedmiot Imię i 

nazwisko 

na - la 

Formy pracy 

zdalnej z 

uczniem 

Sposób 

kontaktu z 

nauczycielem 

Informacja od nauczyciela ( zakres materiału do 

realizacji w danym tygodniu, terminy zajęć, 

terminy wysłania materiałów ) 

matematyka 

 

Wojciech 

Sanejko 
Materiały 
ćwiczeniowe  
umieszczane 
były na grupie 
klasowej 
messengera 
oraz na 
librusie 
 

messenger, 
sms, librus, 
tel., email 

Od poniedziałku do czwartku uczniowie mogą 

kontaktować się ze mną w dowolnej formie (email, 

telefon, librus, messenger), bez określania 

konkretnych godzin w celu uzyskania pomocy przy 

rozwiązywaniu arkuszy maturalnych. 

Język 

angielski 

Marta 

Małaszkie

wicz 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościac
h Librus oraz 
opublikowane 
na portalu 
społecznościo
wym FB 
(MyEnglishSlo) 

FB - 
messenger, 
librus,  email 

22 kwietnia (2 lekcje) 

 

Temat: Matura podstawowa 

• test matury podstawowej 

• pisanie e-mail do kolei z Anglii 

 

Test wraz z nagraniami i kluczem zostaną przesłane 

przez wiadomość w dzienniku Librus i opublikowane 

na portalu społecznościowym FB  

 

Język 

angielski 

Marta 

Małaszkie

wicz 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościac
h Librus oraz 
opublikowane 
na portalu 
społecznościo
wym FB 
(MyEnglishSlo) 

FB - 
messenger, 
librus,  email 

23 kwietnia (2 lekcje) 

 

Temat: Matura rozszerzona 

• test matury rozszerzonej 

• pisanie rozprawki lub listu formalnego 

 

Test wraz z nagraniami i kluczem zostaną przesłane 

przez wiadomość w dzienniku Librus i opublikowane 

na portalu społecznościowym FB  

 

Język 

angielski 

Marta 

Małaszkie

wicz 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościac
h Librus oraz 
opublikowane 
na portalu 
społecznościo
wym FB 
(MyEnglishSlo) 

FB - 
messenger, 
librus,  email 

24 kwietnia (2 lekcje) 

 

Temat: Słownictwo maturalne – ćwiczenia. Linking 

words (spójniki) – ćwiczenia 

• słownictwo dotyczące: zakupów, opisywania 

osób, środowiska, finansów, inne. 

• zadania ćwiczące umiejętności łączenia zdań, 

kontrastowania myśli za pomocą spójników 

 

Odnośniki do poszczególnych ćwiczeń z platform e-

learningowych zostaną  przesłane przez wiadomość 

w dzienniku Librus i opublikowane na portalu 

społecznościowym FB  

J. angielski Anna 

Brańska 
Lekcja na żywo 
on-line 
prowadzona 
na FB w grupie 
klasy/na 
Zoomie 
 
Materiały są 
umieszczone 
na platformie 
British Council, 
do której linki 

FB, sms, librus, 
tel., email 

https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-

angielski/4916470-jezyk-angielski-rozumienie-ze-

sluchu-zadania-na-poziomie-

rozszerzonym.htm?podstr=1 

 

https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-

angielski/4510992-jezyk-angielski-zadania-

wielokrotnego-wyboru-na-poziomie-rozszerzonym-

znajomosc-srodkow.htm?c1=56423 

 

https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-

angielski/4513358-jezyk-angielski-transformacje-

https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4916470-jezyk-angielski-rozumienie-ze-sluchu-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?podstr=1
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4916470-jezyk-angielski-rozumienie-ze-sluchu-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?podstr=1
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4916470-jezyk-angielski-rozumienie-ze-sluchu-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?podstr=1
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4916470-jezyk-angielski-rozumienie-ze-sluchu-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?podstr=1
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4916470-jezyk-angielski-rozumienie-ze-sluchu-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?podstr=1
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510992-jezyk-angielski-zadania-wielokrotnego-wyboru-na-poziomie-rozszerzonym-znajomosc-srodkow.htm?c1=56423
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510992-jezyk-angielski-zadania-wielokrotnego-wyboru-na-poziomie-rozszerzonym-znajomosc-srodkow.htm?c1=56423
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510992-jezyk-angielski-zadania-wielokrotnego-wyboru-na-poziomie-rozszerzonym-znajomosc-srodkow.htm?c1=56423
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510992-jezyk-angielski-zadania-wielokrotnego-wyboru-na-poziomie-rozszerzonym-znajomosc-srodkow.htm?c1=56423
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4513358-jezyk-angielski-transformacje-ukladanie-tlumaczenie-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?c1=56423
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4513358-jezyk-angielski-transformacje-ukladanie-tlumaczenie-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?c1=56423


bedą 
umieszczane 
na grupie na 
FB 
 
Materiały i 
zadania na 
grupie FB 
 

ukladanie-tlumaczenie-zadania-na-poziomie-

rozszerzonym.htm?c1=56423 

 

https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-

angielski/4510993-jezyk-angielski-slowotworstwo-

zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?c1=56423 

 

zadania dla maturzysty: transformacja zdaniowa, 

słowotwórstwo, test wyboru, rozumienie słuchania, 

 

https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-

angielski/4510949-jezyk-angielski-uzupelnianie-luk-

w-tekscie-na-poziomie-rozszerzonym-rozumienie-

tekstow-pisanych.htm?c1=56423 

rozumienie czytania’ 

Język 

angielski 

Wioletta 

Czyżewska 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościac

h Librus 

 Tematy w wiadomościach Librus 

Język polski Anna 

Opalińska 
  21.04.2020 

wykład na youtube 

Jak mówić, aby nas słuchano? Przygotowanie do 

matury ustnej ( 2 g) 

- sposoby wpływania na słuchacza 

- poprawność językowa  

https://www.youtube.com/watch?v=TG4ZAGnlPOY 

prof. Jerzy Bralczyk „Jak mówić, żeby nas 

słuchano?” 

 

22.04.2020 

praca z e - podręcznikiem 

Podróżowanie, pisanie i czytanie. O reportażach 

Ryszarda Kapuścińskiego (2g) 

- sylwetka wybitnego reportera 

- lektura fragmentów utworów 

- cechy stylu reporterskiego 

https://epodreczniki.pl/a/podrozowanie-pisanie-i-

czytanie/DjlD12F6N 

 

23.04.2020 

praca z e- podręcznikiem 

Po co nam tradycja klasyczna? (2g) 

- rola tradycji klasycznej w kulturze współczesnej 

- cechy eseju 

- lektura fragmentów esejów Kubiaka  

https://epodreczniki.pl/a/po-co-nam-tradycja-

klasyczna/DS98lHcJo 

 

Wychowanie  

fizyczne 

 

Łukasz 

Siemion 
 
Materiały i 
zadania w 
wiadomościac
h Librus 
 
 
Linki do stron 
internetowych 

librus,  email 23 kwietnia 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. (1g.) 

Cel: 

-wzmocnienie siły mięśni 

-poprawa kondycji i sprawności fizycznej 

-spalanie kalorii 

-przyspieszenie metabolizmu 

 

 

Fizyka Mariusz Materiały FB, sms, librus, 20 kwietnia 

https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4513358-jezyk-angielski-transformacje-ukladanie-tlumaczenie-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?c1=56423
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4513358-jezyk-angielski-transformacje-ukladanie-tlumaczenie-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?c1=56423
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510993-jezyk-angielski-slowotworstwo-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?c1=56423
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510993-jezyk-angielski-slowotworstwo-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?c1=56423
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510993-jezyk-angielski-slowotworstwo-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?c1=56423
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510949-jezyk-angielski-uzupelnianie-luk-w-tekscie-na-poziomie-rozszerzonym-rozumienie-tekstow-pisanych.htm?c1=56423
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510949-jezyk-angielski-uzupelnianie-luk-w-tekscie-na-poziomie-rozszerzonym-rozumienie-tekstow-pisanych.htm?c1=56423
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510949-jezyk-angielski-uzupelnianie-luk-w-tekscie-na-poziomie-rozszerzonym-rozumienie-tekstow-pisanych.htm?c1=56423
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510949-jezyk-angielski-uzupelnianie-luk-w-tekscie-na-poziomie-rozszerzonym-rozumienie-tekstow-pisanych.htm?c1=56423
https://www.youtube.com/watch?v=TG4ZAGnlPOY
https://epodreczniki.pl/a/podrozowanie-pisanie-i-czytanie/DjlD12F6N
https://epodreczniki.pl/a/podrozowanie-pisanie-i-czytanie/DjlD12F6N
https://epodreczniki.pl/a/po-co-nam-tradycja-klasyczna/DS98lHcJo
https://epodreczniki.pl/a/po-co-nam-tradycja-klasyczna/DS98lHcJo


 Kruszewski przesyłane za 
pomocą email. 
 
 

tel., email Temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych - 

powtórzenie. (5g.) 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości po przez 

rozwiązywanie przykładowych zadań z matur. 

Lekcje będą prowadzone w formie wymiany email i 

wiadomości librus. 

 

Geografia Mirosław 

Mikołajewi

cz 

Lekcja na żywo 
on-line skype 

 librus, email 
,skype 

 

Temat: 4godz. Analiza próbnych matur . 

Język polski Elżbieta 

Miezio 
Materiały w 
wiadomościac
h librusa 

Librus Temat w Librusie- wiadomości 

WOS PR Katarzyna 

Ambrożko 

Materiały w 
wiadomościac
h librusa 

Librus Temat w Librusie- wiadomości 

Biologia PR Agnieszka  

Cydzik 

Materiały  na 
platformie 
moodle, 
Zoom 

messenger, 

sms, librus, 

tel., email 

20.04.2020r. 2g 

Temat: Ekologia- wykonywanie zadań maturalnych. 

22.04.2020r. 2g 

Temat: Poprawa zadań maturalnych z ekologii. 

24.04.2020r. 2g 

Temat: Wirusy i bakterie- utrwalenie wiadomości. 

Lekcja na Zoomie 

     

 

 


