
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy I a 4  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 ) 

historia 

 

 

Marek Kawczyński Platforma Discord, 

Grupa klasowa na 
Fb, wirtualna klasa 
na platformie 
classroom 

Materiały i zadania 

umieszczane są na 

platformie classroom 

Praca zdalna z E-

podręcznikiem 

Temat: Państwo Franków. 

1.Powstanie monarchii Merowingów. 

2. Społeczeństwo monarchii Merowingów. 

3. Panowanie i organizacja monarchii Franków. 

4. Początki potęgi Karolingów 

Wirtualna lekcja na Platformie Discord odbędzie się 27 
marca w godzinach 11.00-12.00 

język polski  

 
 

Katarzyna Nurkowska Librus, 

e-mail 

Lekcje dostępne w 
internecie pod 
wskazanym adresem 

 
Temat : Barok w Europie i w Polsce 

 

Instrukcja dla ucznia dostępna na  poczcie Librus(1godz) 

Temat : W co wierzyć? Religia i filozofia baroku. 

Instrukcja dla ucznia dostępna na  poczcie Librus(1godz) 

Termin zakończenia  zadania : 27.03.  

 

 



 
język francuski 
 

 
Małgorzata Sadowska 

 
Librus, e-mail 

Materiały i zadania 
zostaną  przesłane 
na 
platformę moodle 

Temat: Konstrukcja „ il y a”. 
- Przypomnienie słownictwa związanego z przyborami 
szkolnymi.  
- Wprowadzenie konstrukcji „ il y a”- zdanie twierdzące i 
z przeczeniem . 
 - Konstrukcja „ il y a” w połączeniu z zaimkiem „ 
Combien ?”  . ( 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: Tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony 
czynnej, tworzenie zakazów. ( 1 godz. ) 
- Przypomnienie tematu czasownika 
- Zapoznanie się z materiałami wysłanymi przez 
nauczyciela 
- Podręcznik ćw. 6, 7, 8 str. 15  

Termin zakończenia  zadania : 27.03.  
 

 
język angielski 
 

 
Ewa Chlebińska 

 Librus Materiały i zadania   
na poczcie Librus 
 

Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne - use of English-
szkoła./2godz/ 
/WB,p.34/-termin wykonania -26.03 
 

 
język angielski 
 
 

  
Izabela Kuklińska 

Librus, sms, e-meil Materiały i zadania   
na poczcie Librus 
 

Ciało i zdrowie:  
Słownictwo: części ciała, choroby, objawy, leczenie  
Czytanie: body  
Podręcznik str. 34, 40, 41 
Ćw. str. 28, 33 

 
język niemiecki 
 

 
Helena Ciemnicka 

Librus Materiały i zadania   
na poczcie Librus 
 

Proszę rozpocząć samodzielnie rozdział 5-"Essen und 
Trinken", tj. 5.1 i 5.2 tzn. "Ich hatte gern ein Kilo Apfe" 
oraz "Fruhstuck international" ze sªownictwem i 
¢wiczeniami (każdy w miarę możliwości).  
Ta praca rozłożona jest na 3 razy, tj. od 25 marca do 3 
kwietnia. 



 

 
Język rosyjski  
 

Tamara Mięgoć Librus, e-mail Materiały i zadania 
zostaną  
umieszczone na 
Librusie 
 

Temat: Jak się czujesz? (2 lekcje) 
Zaczynamy rozdział 5.2 zatytułowany  Zdrowie. Proszę: 
1.Rozpocznij od ćw. 2. ze str 76. nazwij części ciała - tę 
leksykę już masz opanowaną. 
2. ćwiczenie 3. str. 76. W podręczniku masz płytkę, z 
której korzystaj. Najpierw przetłumacz na język polski 
nazwy chorób. Możesz skorzystać ze słowniczka ze strony 
81 lub 154., a następnie dopasuj nazwę choroby do 
odpowiedniej ilustracji. 
3. teraz  wykonaj ćwiczenia 1a i 1b ze str. 76. 
Zeszyt ćwiczeń strona 44. Wykonaj ćwiczenia od 1 do 5 
włącznie ze strony 44/45. 
 

 
biologia  
 

Celina Bieła Librus, e-mail Materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na 

e-maila klasowego 

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu- budowa i 

funkcjonowanie komórki. 

- porównanie różnych typów komórek 

- budowa komórki prokariotycznej 

-budowa komórki eukariotycznej 

Zadania powtórzeniowe  będą przesłane przez pocztę 
mailową do 26 marca.   

 
chemia 

Alicja Krupicka Librus, e-mail 
klasowy 

Materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na 

e-maila klasowego 

Temat: Sole, budowa, nazwy.  
Teoria i zadania zostaną przesłane drogą e-mailową 

matematyka Mariusz Łapiński 
 
 

Librus, e-mail, dysk 
Google, Skype 

Materiały i zadania 

udostępnione na 

dysku, dostępne 

poprzez link na 

25.03.2020  

Temat: Interpretacja geometryczna układu równań    

               liniowych. (1h) 



librusie, film 

instruktażowy na 

youtube 

26.03.2020  

Temat: Interpretacja geometryczna układu równań   

              liniowych. (1h) 

Temat: Funkcja liniowa – zastosowania. (1h) 

Informacje o linkach, zadaniach i  ich realizacji zostaną 
wysłane dziennikiem li brus dzień wcześniej lub  do godz. 
900 dnia, w którym będą realizowane tematy 

geografia  Henryka Szast 
 
 

librus, e-mail,  
platforma 
edukacyjna 
 

materiały i zadania 
zostały  przesłane na 
e-maila klasowego i 
platformę. 

Temat: Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia Ziemi 

1. Różnica między wulkanizmem i plutonizmem. 

2. Rodzaje intruzji magmowych i ich 

charakterystyka 

3. Produkty erupcji wulkanicznej. 
4.Podział wulkanów ze względu na przebieg erupcji, 
rodzaj wydobywających się produktów, częstotliwość 

erupcji (czynne, wygasłe, drzemiące) 

5. Jak dochodzi do trzęsień Ziemi , rodzaje trzęsień 

(tektoniczne, wulkaniczne, antropogeniczne- 

zapadliskowe) 

6. Rozmieszczenie wulkanów i trzęsień Ziemi na 

świecie 

(W następnym tygodniu będzie powtórzenie 

tematu1-3 z działu V, a w kolejnym sprawdzenie 

wiadomości przez internet. 

Wykorzystać: podręcznik, strony: e.podreczniki, 

24loWarszawa. 
Teoria i zadania są przesłane uczniom  na kursie modle. 
Zadania należy wykonać do 31 marca.  (1godz.).  
 
 
 



fizyka  Mariola Mucha-Grabowska Librus, e-mail, sms materiały i zadania 

zostały  przesłane 

„Librusem 

Temat: Reaktory jądrowe w gospodarce i nauce. 
 
Przesłano zalecenia, wskazówki. 
Planuję sprawdzian i zastanawiam się, jak ma się odbyć. 
Uczniowie zostaną poinformowani 

informatyka  Małgorzata Wilczewska Librus materiały i zadania 

zostaną  przesłane w 

Librusie lub na          

e-maila klasowego 

Temat: Internet jako źródło informacji. 

Zapisywanie algorytmów liniowych i z warunkami. 

(1 godz.) 

Teoria i zadania będą przesłane w Librusie do 26 marca. 

Zadania należy wykonać do 1 kwietnia. 

WOS Krzysztof Maleszewski FB Lekcja na żywo on-

line prowadzona na 

FB w grupie klasy 

Temat 25.03: Samorząd terytorialny – lekcja na żywo o 

godz. 13.00 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Barbara Kukiełko 
 

Librus, e - mail Librus Temat ZATRUCIA   Zrealizować na podstawie podręcznika 

i filmiku ABC ZDROWIE /dostępny w internecie/. 

 

filozofia  Emilia Rogowska Librus, e - mail materiały i zadania 

zostaną  przesłane w 

Librusie lub na         

e-maila klasowego 

Temat: Kim jest człowiek? -system filozoficzny 

Arystotelesa 

Ukazywanie uniwersalności problemów poruszanych 

przez starożytnych filozofów. 

religia 
prawosławna 

Grażyna Karpiuk Librus, e - mail materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na Librusa 

Temat: Wielki Post 

- Znaczenie Wielkiego Postu 

- Wielki Tydzień 

- Wielka Środa 



- Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza) 

- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie Jezusa) 

 

religia katolicka  Siostra Tomira Librus, e - mail materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na Librusa 

Temat: Zwiastowanie Maryi 

Dynamika modlitwy 

etyka Marcin Rogalski Librus, e - mail 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 portalu 
szkolnictwo.pl 
Termin realizacji 01.04. 
 

dziennikarstwo  Małgorzata Półtorak Librus, e-mail, 
messenger 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na librusa klasowego 

oraz na grupę klasy 

na facebooku do 

26.03 

Temat:  

- Przygotowanie artykułu prasowego do gazet codziennej 

- 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 

 



wychowanie 
fizyczne 

Beata Suchocka Librus Omówienie układu i 

pokaz odbył się na 

zajęciach szkolnych, 

ostatni  dnia 

9.03.2020r. 

Temat: Doskonalenie układu ćwiczeń gimnastycznych ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na estetykę i tempo 
wykonywanych  ćwiczeń. 
 
(postawa zasadnicza, siad prosty, leżenie przewrotne, 
podpór łukiem z leżenia tyłem, leżenie przerzutne, 
przewrót w tył z przysiadu podpartego, postawa 
zasadnicza) 
 
2x45min  
(15min. - przygotowanie organizmu do wysiłku, 25 min. - 
doskonalenie układu, 5 min. - ćwiczenia rozciągające) 

wychowanie 
fizyczne 

Rafał Morozewicz Librus , e-mail, 

grupa klasowa  

 

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. 

 

godzina 
wychowawcza 

Małgorzata Borowska Librus, e - mail Materiały zostały  
przesłane na pocztę 
Librus oraz   e-meila 
klasowego 
 

Temat: Jak poradzić sobie z lękiem w czasie epidemii 

Zapoznaj się z materiałami przesłanymi przez 

wychowawcę 

Pamiętaj o bezpłatnym wsparciu psychologicznym, 

informacje na stronie głównej naszej szkoły 

 


