
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  1a w dniach 25-27 marca 2020r. 

Przedmiot Imię i 

nazwisko 

nauczyciela 

Sposób 

kontaktu z 

nauczycielem 

Formy pracy 

zdalnej z uczniem 

Informacja od nauczyciela  

( zakres materiału do realizacji w danym tygodniu, inne ważne informacje  np. 

terminy zajęć, terminy wysłania materiałów ) 

Język polski Aneta 
Wolańska 

Dziennik 
librus, e-mail 

klasy 1a,  

 

materiały i zadania   
przesłane są na e-

maila klasowego i 

dziennik Librus; 

 

1. Temat: Przeznaczenie czy wybór? Gry Makbeta z losem. 
 Charakterystyka postaci literackiej w świetle wybranych fragmentów tekstu 

literackiego. 

2.Temat: Czy nie spadnie na nich to posądzenie? Literacka psychologia zbrodni – 

„Makbet” W. Szekspira 
3. Kim są bohaterowie tragedii Szekspira? – Portrety psychologiczne Makbeta I Lady 

Makbet 

 
Opracowane scenariusze lekcji z informacjami dla uczniów, co mają zapisać w 

zeszycie, jakie ćwiczenia muszą samodzielnie wykonać. 

Wysłanie  materiałów do 26 marca 

Geografia Henryka Szast librus, e-mail,  

platforma 
edukacyjna 

materiały i zadania 

zostały  przesłane 
na e-maila 

klasowego i 

platformę. 

Główne szlaki transportowe świata 

1. Wprowadzenie pojęć: transport (przewóz ludzi, towarów na odległość za pomocą 
środka przewozowego; łączność - przekazywanie informacji za pomocą środków 

masowego przekazu, komunikacja = transport + łączność) 

2. Podział transportu: a) ze względu na przestrzeń w której odbywa się (lądowy, 
wodny, powietrzny), b) ze względu na zawartość przewozową: osobowy, pasażerski, 

C) ze względu na środek przewozowy: kolejowy, samochodowy, zaprzęgowy, pieszy, 

samolotowy itd 
3.Charakterystyka poszczególnych gałęzi transportu.(te które są w podręczniku)  

Znaczenie transportu. 

Nauczyć się informacji z podręcznika, oraz materiałów ze strony e.podrecznik.pl, 

24loWarszawa,  zwrócić uwagę na wady i zalety transportu, na szybkie koleje na 
świecie. 

 

Język angielski  
 

E.Chlebińska 
 

 

Librus,  zadania i materiały 
przesyłane będą na 

Librusa, sms, 

email 

Temat: Przygotowanie planu pracy  prezentacji o wyborze ciekawych miejsc do 
zwiedzania.  

Zadanie to zostało już wysłane do uczniów do zrobienia na ten tydzień. Termin-26.03 



 

Język angielski  

 

I. Kuklińska Librus, sms, 

email 

zadania i materiały 

przesyłane będą na 
Librusa, sms, 

email 

 

Ciał i zdrowie – słownictwo: części ciała, choroby, leczenie. Czytanie, pisanie, 

słowotwórstwo – przyrostki i przedrostki, gramatyka – czasy przyszłe, pierwszy okres 
warunkowy 

Język francuski Małgorzata 
Sadowska  

librus, e-mail  Materiały i 
zadania zostaną  

przesłane na 

platformę moodle  

Temat: Przeczenie  : nikt, nic, nigdy, już… nie. 
- Przypomnienie zasady tworzenia zdania z negacją.  

- Poszerzenie dotychczasowej wiedzy o negację :  nikt, nic, nigdy, już… nie. 

 - Wprowadzenie zasady zmiany rodzajnika przy przeczeniu. ( 1 godzina )  
-  Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle do 25 marca.  

 

Język łaciński i 

kultura antyczna  

Małgorzata 

Borowska  

Librus, e-mail  Materiały i 

zadania zostały  
przesłane na 

pocztę Librus oraz    

e-meila klasowego 

  

Temat: Ćwiczenia tłumaczeniowe „In locis” 

- Przypomnienie dekl I i II 
- Tłumaczenie tekstu „In locis” – podręcznik str 22 ( A, B, C, D, E ) – 2 godz. 

 Termin zakończenia  zadania : 27.03.  

 

 

Informatyka 

 

Małgorzata 

Wilczewska 

Librus materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

w Librusie lub na 

e-maila klasowego 

Temat: Zapisywanie algorytmów liniowych i z warunkami w języku programowania. 

(1 godz.) 

Teoria i zadania będą przesłane w Librusie do 26 marca. 

Zadania należy wykonać do 1 kwietnia.  

Historia  Grzegorz 
Radłowski 

Librus, e-mail, 
dysk Google, 

platforma 

Moodle 

Zadanie zostało  
przesłane na 

dziennik Librus 

oraz pocztę 

klasową 
 

Temat: Wielka koalicja (1 godz.) 
Materiały i zadania zostały przesłane przez pocztą mailową. Ćwiczenia należy 

wykonać do  25 marca  przesyłając je na folder klasowy na dysku Google. 

Temat: Przełom na frontach. Koniec II wojny światowej. (1 godz.) 

Materiały i zadania zostaną przesłane przez pocztę mailową 27 marca. Zadane 
ćwiczenia należy wykonać do 30 marca przesyłając je na folder klasowy na dysku 

Google. 

 
 



 

Podstawy 

przedsiębiorczości 

 

Iwona 

Bezubik 

Librus 

Platforma 

edukacyjna 

junior.org.pl 

Informacja 

wysłana przez 

Librus. 

Zadania 

przesyłane przez 

uczniów za 

pomocą platformy 

FMP(wszyscy 

mają hasła i 

loginy) 

Temat: Moje finanse 

Do 27.03 uczniowie mają wykonać i przesłać za pomocą platformy Fundacji 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości  rozwiązane zadania z działów: Polubić banki, Świat 

finansów, Bezpieczne finanse -( 2 godz) 

 

Wiedza o 

społeczeństwie 

 

 

Marek 

Kawczyński  

Grupa klasowa 

na Fb, 

wirtualna 

klasa na 

platformie 

classroom 

Materiały 

umieszczane są na 

platformie 

classroom 

Praca zdalna z E-

podręcznikiem 

Temat: Czym są prawa człowieka 

Historia praw człowieka. Powszechna deklaracja praw człowieka, generacje praw 

człowieka. 

Zadania zostały przesłane uczniom termin wykonania 30 marca 

Termin konsultacji 26 marca (1godzina) 

 

Chemia 

 

Alicja 

Krupicka 

Librus, e-mail 

klasowy 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na 

e-maila klasowego 

Temat: Rodzaje substancji leczniczych. Teoria i zadania zostaną przesłane drogą e-

mailową 

Biologia 

 

 

  

Monika 

Zaleska-

Szczygieł 

 

Librus, e-mail, 

platforma 

noodle 

Materiały i 

zadania zostaną 

przesłane na e-

maila klasowego 

 

Temat: czym jest różnorodność biologiczna? 

Teoria i zadania będą przesłane uczniom  na kursie modle. Zadania należy wykonać 

do 27 marca.  (1godz.) 

Wychowanie 

fizyczne 

Anna 

Wysocka  

librus, 

platforma 

Moodle  

Materiały są 

umieszczane na 

platformie Moodle  

Temat: Próba gibkości dolnego odcinka kręgosłupa. Analiza testów sprawności 

fizycznej na podstawie testów standardowych.  Teoria i zadania będą przesłane przez 

pocztę mailową. Zadania należy wykonać w dniu 26.03.2020 r. 



i  librus   

Temat: Zasady zapobiegania otyłości. 

Zagadnienia do tematu przesłane będą drogą mailową.  

Zapoznanie się z treścią materiału wymagalne będzie w dniu 27.03.2020 r.  

 

 

Wychowanie 

fizyczne 

 

 

Rafał 

Morozewicz 

Librus, e-mail, 

grupa klasowa,  

kontakt 

indywidulny z 

uczniem 

Materiały są 

umieszczone na 

platformie modle 

oraz są wysłane na 

e-mail każdej 

klasy. 

Temat: Sprawność fizyczna – ćwiczenia ogólnorozwojowe 

poprawiające wytrzymałość, szybkość, gibkość, siłę RR, NN, siłę mm. brzucha, siłę 

mm. grzbietu. 

Temat: Ćwiczenia rozciągające partie mięśniowe kończyn górnych i kończyn dolnych. 

Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową – mechanika sędziowania, interpretacja i 

najnowsze tendencje sędziowania. 

Wychowanie 

fizyczne 

26.03.2020r 

Katarzyna 

Ciepły 

librus, e-mail materiały i 

zadania zostaną  

przesłane na 

librusa 

Temat: Ruletka ćwiczeń. 

- Zestaw ćwiczeń sprawnościowo-wzmacniających, poprawiających 

sprawność, zdrowie i kondycję. Ćwiczenia maja na celu wzmocnienie 

wszystkich partii mięśniowych przez dobra zabawę.  

Instrukcja i zadania będą przesłane na librusa.  Planowana lekcja odbędzie się 

dniu 25 marca. 

 

Wychowanie 

fizyczne 

27.03.2020r 

Katarzyna 

Ciepły 

librus, e-mail materiały i 

zadania zostaną  

przesłane na 

librusa 

Temat: Przepisy piłki nożnej. 

Zapoznanie się z zasadami gry w piłkę nożną i zastosowanie ich w czasie 

meczu.  

Wszystkie informacje zostaną przesłane na librusa. 



Planowana lekcja odbędzie się dniu 26 marca. 

Religia 

 

Fo-Yao 

Edewou 

Librus (grupa 

klasowa) 

Materiały i krótkie 

filmy 

chrześcijańskie na 

Youtube 

Temat: Eutanazja zabójstwem ludzi chorych i cierpiących. 

- Reportaż „Gdy młodzież zdumiewa” 

- Prezentacja Power Point 

 

Etyka 

 

Marcin 

Rogalski 

Librus email 

 

Materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na maila 

indywidualnego 

 

Temat: Stoicy-droga do szczęścia. 

Zapoznanie się z teorią cnoty i eudajmonii w filozofii stoickiej na podstawie prezentacji 

na  

Termin realizacji 01.04 

matematyka 

 

Agnieszka 

Leszkowicz 

Librus, e-mail, 

discord (grupa 

klasowa), 

grupa klasowa 

- messenger 

Materiały są 

umieszczane na 

messenger ze oraz 

wysyłane na e-

mail klasowy, 

prowadzenie zajęć 

online – platforma 

discord 

Temat: Równanie kwadratowe. Rozwiązywanie równań kwadratowych. 

Teoria i zadania zostaną przekazane uczniom  na kursie na discordzie oraz zostaną 

wysłane na Messengerze na grupie klasowej. Zadania należy wykonać do 30 marca.  

(2godz.) 

 

Język niemiecki  Helena 

Ciemnicka 

email email Opracować¢ temat: "Vor der Geburtstagsparty" tj. A10 i A11. Ustnie opowiada¢ o 

przygotowaniach do imprezy urodzinowej, tj. ułożyć zdania ze zwrotami pod 

obrazkami w A10 + uzupełnić o e-mail w A11 + ¢ćwiczenia 8/43, 10/44. 

dziennikarstwo Małgorzata 

Półtorak 

librus, e-mail, 

messenger 
materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na librusa 

klasowego oraz na 

grupę klasy na 

facebooku do 25.03 

Temat:  

- Przygotowanie artykułu prasowego do gazet codziennych 

- Uczniowie mieli rozdane przeze mnie gazety, ich zadaniem będzie wybranie 

artykułu z gazety i zredagowanie go, poprzez wybranie najważniejszej tezy oraz osób 

w nim się wypowiadających 

- porównanie prasowych informacji z materiałem telewizyjnym, który już uczniowie 



znają 

- artykuły prasowe Uczniowie przysyłają w formie zdjęcia na Messenger 

-czas na wysłanie do soboty do 28 marca 

 

 

 


