
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 2C  w dniach 04.04. - 08. 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 

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: Kultura renesansu (07.05.2020) 

 

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: Reformacja i jej skutki. (08.05.2020) 

 

1. Przyczyny reformacji 

2. Reformacja w Niemczech: 

a) Wystąpienie Marcina Lutra 1517r. 
b) luteranizm – poglądy Marcina Lutra 

c) Tomasz Munzer – anabaptyzm 

3. Wojny religijne w Niemczech w XVI w. i 

pokój w Augsburgu 1555r. 
3. Reformacja w Szwajcarii: 

a) Urlich Zwingli 

b) Jan Kalwin – kalwinizm 

4. Reformacja w Anglii – anglikanizm: 

5. Reformacja w innych krajach europejskich: 

Luteranizm: 

a) Prusy Książęce 

b) Inflanty i Kurlandia 

c) Dania i Norwegia 

d) Szwecja i Finlandia 

Kalwinizm: 

a) Francja 

b) Niderlandy 

c) Czechy, Polska, Litwa, Węgry 

d) Szkocja 

6. Skutki reformacji 

 

Praca domowa ustalona zostanie na bieżąco na 
lekcji on – line  

Język polski Anna 

Michałowska 
Materiały są 
umieszczone na 

platformie 

moodle 

 

 

Materiały i 
zadania w 

zadaniach 

FB, librus,  

email 

04.05 

Temat: Obraz europejskiej cywilizacji na 

Czarnym    

            Lądzie ( 2 godz) 
 

Praca z tekstem. 

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

 



domowych Librus 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikiem 

 

 

 

05.05 

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 

 

07.05 

Temat: Przyczyny przejścia Kurtza na stronę 
zła 

 

Praca z arkuszem maturalnym Materiały, 
notatki, zadania podane zostaną w librusie 
(zadania domowe) i na moodle 

 

08.05. 

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 

Informatyka 

rozszerzona 

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 Zoomie 

Platforma e-

learningowa: 

fora 

dyskusyjne z 

wysyłaniem 
kopii 

wiadomości na 
maile, chat 

Fraktale. Rekurencyjne generowanie fraktali. 

Praca domowa – dwa zadania – termin do 

5.05, godz. 12. 

Zajęcia we środę 6,05 

 

 

 

j. niemiecki Katarzyna 

Woźny 
Materiały są 
umieszczone na 

platformie 

moodle,  

 

Zajęcia online na 
platformie 

moodle przez 

BigBlueButton 

 

Informacje na 

Librusie, 

messengerze 

04.05.2020, (poniedziałek) 
 

Temat:Wiederholung.  

 

• Umweltschutz 

• Naturkatastrophen 

 

Termin wysyłania zadań jest określony w 

module „zadanie do zrobienia” 

j. niemiecki Katarzyna Zajęcia online na Informacje na 08..05.2020 (piątek) 



Woźny platformie 

moodle przez 

BigBlueButton 

 

Librusie, 

messengerze 

 

Temat: Ein Land im Herzen Europas. 

 

• Elementy sztuki i specjały Austrii 
• Zabytki i atrakcje turystyczne 

Wiednia 

• Quiz 

 

Termin wysyłania zadań jest określony w 

module „zadanie do zrobienia” 

Ekonomia w 

praktyce 

Małgorzata 
Bogusłowicz 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościach 
Librus 

 

 

Kontakt:  

malgorzata.bo

@wp.pl 

Fb Małgorzata 
Bogusłowicz 

Librus poczta 

7 maja 

Temat: Przydzielenie zadań do realizacji 
przedsięwzięcia  (1 godz) 
- sposoby przydzielania zadań 

- grupowanie zadań cząstkowych  
- określenie kompetencji  
- szkolenie  

Proszę o wykonanie notatki w tych 4 w/w 
punktach na podstawie zamieszczonych 

materiałów 

http://www.podrecznik.edugate.pl/6-

planowanie-przedsiewziecia-i-analiza-

rynku/6-4-etapy-realizacji-przedsiewziecia/ 

https://www.sklep.ekonomik.biz.pl/images/pli

ki/omzfragment.pdf 

nic nie zadane 

 

Język 
rosyjski 

 

Monika 

Borodzicz 
Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona na  

platformie Zoom 

 

 

Messenger, 

Librus, mail 

Sport – ćwiczenie nowego słownictwa; 
Klasa II BCD- czwartek 7/05 g.14.00-14.45 

 

Wiedza o 

społeczeństw
ie 

Rozszerzenie 

Katarzyna 

Ambrożko 
Lekcja na żywo 
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 

 

 

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: Samorząd terytorialny w Polsce 
c.d.(07.05.2020.) 

 

1. Referendum lokalne 

2. Źródła dochodów samorządów: 
a)dochody własne 

b)subwencja (oświatowa, wyrównawcza, 
równoważąca, regionalna) 
c)dotacje clowe 

3. Procedura uchwalania budżetu 

4. Nadzór nad samorządem terytorialnym: 
a)premier 

b)wojewoda 

c) Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) 

 

mailto:malgorzata.bo@wp.pl
mailto:malgorzata.bo@wp.pl
http://www.podrecznik.edugate.pl/6-planowanie-przedsiewziecia-i-analiza-rynku/6-4-etapy-realizacji-przedsiewziecia/
http://www.podrecznik.edugate.pl/6-planowanie-przedsiewziecia-i-analiza-rynku/6-4-etapy-realizacji-przedsiewziecia/
http://www.podrecznik.edugate.pl/6-planowanie-przedsiewziecia-i-analiza-rynku/6-4-etapy-realizacji-przedsiewziecia/
https://www.sklep.ekonomik.biz.pl/images/pliki/omzfragment.pdf
https://www.sklep.ekonomik.biz.pl/images/pliki/omzfragment.pdf


Praca domowa ustalona zostanie an bieżąco na 
lekcji on – line  

 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości. 
(08.05.2020) 

   

Zagadnienia do testu: 

1. Zasady ustrojowe RP, zapisane w 

konstytucji RP 

2. Funkcje konstytucji 

3. Procedura zmiany konstytucji 

4. Stany nadzwyczajne: wojenny, wyjątkowy, 
klęski żywiołowej 
5. Wybory do Sejmu i Senatu 

6. Zasady prawa wyborczego w Polsce 

7. Immunitet parlamentarny 

8. Organy Sejmu i Senatu 

9. Rodzaje większości w głosowaniu 
parlamentarnym 

10. Skrócenie kadencji parlamentu 

11. Tryb ustawodawczy – jak powstaje 

ustawa. 

12. Funkcje parlamentu 

13. Zasady wyboru i kadencja Prezydenta RP 

14. Uprawnienia prezydenta 

15. Odpowiedzialność prezydenta 
(konstytucyjna) 

16. Procedury powoływania Rady Ministrów 

17. Zmiana rządu i ministrów 

18. Odpowiedzialność polityczna Rady 
Ministrów 

19. Administracja rządowa 

20. Służba cywilna w Polsce 

21. Kompetencje wojewody 

22. Struktura sądownicza w Polsce 

23. Zasady działania sądów, zapisane w 
Konstytucji RP 

24. Zadania Sądu Najwyższego 

25. Zadania Krajowej Rady Sądowniczej 
26. Trybunał Konstytucyjny i Stanu 

27. Skarga konstytucyjna 

28. Organy kontroli państwowej: Najwyższa 
Izba Kontroli (NIK), Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i 

Telewizji, Prokuratura, Policja, Instytut 

Pamięci Narodowej (IPN), Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, Urząd 
komunikacji Elektronicznej 

29. Procedura lustracyjna 

30. Formy samorządu: terytorialny, zawodowy 

31. Struktura samorządu terytorialnego 
(gmina, powiat, województwo) 
32. Zadania samorządu terytorialnego (własne, 
zlecone, powierzone) 

33. Organy stanowiące i wykonawcze 
samorządu 

34. Referendum lokalne 

35. Źródła  dochodów samorządów 

36. Procedura uchwalania budżetu 



37. Organy kontroli samorządu terytorialnego  
(premier, wojewoda, RIO) oraz środki 
nadzoru 

 

WF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta  
Bartoszuk 

 

internet 

 

 

 

 

 

Librus 

(wiadomości, 
email ,sms) 

 

04.05 2020  

Temat: Trening na górne partie mm. 
Rozgrzewka 

Trening klatka i barki bez sprzętu 

Ćwiczenia rozluźniające 

Centrum Sportowca.pl/You Tube 

(Ćwiczenia do wykonania w domu lub w 
terenie naturalnym) 

 

   

07.05 2020  

Temat :Trening siłowy mm. brzucha 

Rozgrzewka 

6 minutowy trening Abs 

Ćwiczenia rozluźniające 

Centrum Sportowca.pl / You  Tube 

(Ćwiczenia do wykonania w terenie  
naturalnym lub w domu) 

 

Historia i 

społeczeństw
o 

 

Katarzyna 

Ambrożko 
Referaty do 

odesłania na 
maila 

(katarzyna.ambro

zko1@gmail.com) 

 

Librus, e – 

mail, 

Temat: Obywatele czy poddani? 

 

1. Prawa człowieka i prawa obywatela 

2. Rewolucja angielska 

3. Nowożytne teorie umowy społecznej 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkiewicz 
Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

FB – 

messenger 

(MyEnglishSlo)

, librus,  email 

 6 maja  

 

Temat: Powtórzenie wiadomości 
• Tryby warunkowe, wish/if only 

 

Informacje dotyczące lekcji online zostaną 
umieszczone w terminarzu dziennika Librus   

 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkiewicz 
Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

FB - 

messenger, 

librus,  email 

7 maja  

 

Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe 

 

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

 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkiewicz 
Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

FB - 

messenger, 

librus,  email 

8 maja   

 

Temat: Powtórzenie wiadomości 
 

Przygotowanie do testu z trybów 
warunkowych 

 

Informacje dotyczące lekcji online zostaną 
umieszczone w terminarzu dziennika Librus 

 

Sprawdzenie umiejętności użycia trybów 
warunkowych odbędzie się 13 maja w formie 
testu online  

 



Język 

angielski 

 

Wioletta 

Czyżewska 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościach 
Librus 

 

Praca zdalna z e-

podręcznikiem 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona na 

Zoomie 

Librus,, email - Utrwalenie wiadomości - Reported speech 

- Słownictwo - Body and mind 

- Czytanie – Article about the human brain 

 

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

wysyłania materiałów- zgodnie z planem 

lekcji umieszczonym w dzienniku Librus) 

 

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. 

4 maja: 

 

Temat: Procesy metaboliczne i akumulatory 

energii.  

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

 

Temat: Budowa i mechanizm działania 
enzymów. (1g.) 
 

Temat: Wpływ czynników na działanie 
enzymów. (1g.) 
 

 

6 maj: 

 

Temat: Chemizm procesów fotosyntezy. (1g.) 
--  Schematy fotosyntezy dostępne na 
platformie e-szkoleniowej. 

 

 

8 maj: 

 

Temat: Chemizm procesów fotosyntezy – ciąg 
dalszy. 

(1g.)(Zoom 13:00-14:00) 

 

Matematyka 

 

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 

FB, sms, librus, 

tel., email 

Temat: Powtórzenie wiadomości z 
rozdziału „Ułamki algebraiczne. Równania 
wymierne”  (2 godz.) 

• Skracanie i rozszerzanie ułamków 
algebraicznych 

• Dodawanie i odejmowanie ułamków 
algebraicznych 

• Mnożenie i dzielenie ułamków 
algebraicznych 

• Proste równania wymierne i zadania 
prowadzące do prostych równań 
wymiernych 

• Rysowanie wykresu funkcji 𝒚 = 𝒂𝒙  i 

odczytywanie własności wykresu 
funkcji 

• Proporcjonalność odwrotna 

Rozwiązywanie zadań ze „Zbioru zadań” 
związanych z tematem lekcji 
Materiały i zadania oraz praca domowa 
zostaną przesłane na platformę Moodle oraz 



prowadzona na 

FB w grupie 

klasy/na Zoomie 

w dzienniku szkolnym. Lekcja będzie 
poprowadzona na platformie Zoom. 

 

Temat: Sprawdzian z rozdziału 6  (1 godz.) 

Materiały zostaną przesłane na platformę 
Moodle  

 

Temat: Omówienie pracy klasowej (1 godz) 

• Definicja proporcjonalności odwrotnej 
• Współczynnik proporcjonalności 
• Rozwiązywanie zadań z tekstem 

• Rozwiązywanie zadań ze „Zbioru 
Zadań” związanych z tematem lekcji 

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

 

 

 


