
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy I a 4  w dniach 30.03  - 03. 04. 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: Imperium Karola Wielkiego 
1. Powstanie imperium Karolingów. 
2. Reformy Karolińskie 
3. Reforma szkolnictwa 
4. Zmiany w języku łacińskim 
5. Odnowienie cesarstwa 

Temat: Rozpad monarchii Karolingów 
1. Rozpad monarchii Karola Wielkiego 
2. Upadek dynastii… 
3. Powstanie Rzeszy Niemieckiej 
4. Cesarstwo Ottonów 

Materiały zastaną przekazane uczniom do 27 marca  
Wirtualna lekcja na Platformie Discord odbędzie się 30 
marca w godzinach 11.00-12.25 
Temat: Pierwsze państwa słowiańskie 

1. Pochodzenie Słowian 
2. Organizacja Plemion słowiańskich 
3. Pierwsze państwa słowiańskie 
4. Wielkie Morawy i Czechy 
5. Ruś kijowska 

Materiały zastaną przekazane uczniom do 27 marca  
Wirtualna lekcja na Platformie Discord odbędzie się 03 
kwietnia w godzinach 11.00-11.45 
 
 



język polski  

 
 

Katarzyna Nurkowska Librus, 

e-mail 

Lekcje dostępne w 
internecie pod 
wskazanym adresem 

Temat : Ćwiczenie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem (1h) 
 
Temat: Człowiek – Bóg- świat w poezji metafizycznej 
M.Sępa – Szarzyńskiego. (2h) 
 
Temat: W.Szekspir – najsłynniejszy dramaturg w dziejach 
literatury(2h) 
 
Temat : Reagowanie pracy twórczej.(1h) 
Instrukcja dla ucznia dostępna na  poczcie Librus 
Termin zakończenia  zadania : 3.04.  
 

 
język francuski 
 

 
Małgorzata Sadowska 

 
Librus, e-mail 

 
Materiały i zadania 
zostaną  przesłane 
na 
platformę moodle 

 
Temat: Demander un objet – Prosimy o jakiś przedmiot. 
- Wprowadzenie słownictwa związanego z kolorami.  
- Zapoznanie z  konstrukcją „ J’ai besoin de…”, „ Tu me 
prêtes …” ( 1 godzina )  
-  Teoria i zadania będą umieszczone na platformę 
moodle do 31 marca.   
 
Temat : Uzgadnianie liczby i rodzaju przymiotnika.  
- Wprowadzenie form nieregularnych przymiotnika : 
stary, nowy, piękny.  
- Podanie zasad uzgadniania liczby i rodzaju 
przymiotnika. (1 godzina) 
-  Teoria i zadania będą umieszczone na platformę 
moodle do 2 kwietnia.   

 
język łaciński i 
kultura antyczna 
 

 
Małgorzata Borowska 

 
Librus, e-mail 

 
Materiały i zadania 
zostały  przesłane na 
pocztę Librus oraz    
e-meila klasowego 

 Temat: Deklinacja II rzeczownika  
- Formy podstawowe 
- Rodzaje 
- Odmiana 
Tabele - podręcznik str. 16 



 Ćw. 1, 2 str. 16  
Praca z platformą edukacyjną Epodręczniki  
Należy wykonać wszystkie ćwiczenia na platformie 
dostępne pod tematem Deklinacja  II ( wykorzystaj opcje 
do sprawdzenia siebie samego ) 
https://epodreczniki.pl/a/deklinacja-ii/DWhnx2cdF 
Termin zakończenia  zadania : 03. 04. 2020r. 

 

 
język angielski 
 

 
Ewa Chlebińska 

 Librus Materiały i zadania   
na poczcie Librus 
 

Temat: Czytanie ze zrozumieniem-'Where's your next 
dream destination?' i praca nad leksyką dot. turystyki. 
(3g) /str.36,ćw.2,3,44-SB/ 
termin wysłania-3.04.20 

 
język angielski 
 
 

  
Izabela Kuklińska 

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

Temat: Czasy przyszłe  
Podręcznik str. 38 i 152 
Ćwiczenia str.31 
 

 
język niemiecki 
 

 
Helena Ciemnicka 

Librus Materiały i zadania   
na poczcie Librus 
 

Temat 1: Essen und Trinken - ci¡g dalszy.  
Temat 2: Fruhstuck international - co jedz¡ ludzie w 
ró»nych krajach. Prac¦ z zeszytem ¢wicze« zleciªam 
poprzednio, czyli ¢wiczenia 1-3/ str 36,37, 1-6/ str 38,39 

 
Język rosyjski  
 

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

Temat: Wizyta u lekarza  (2 lekcje w tygodniu) 
Kontynuujemy pracę z materiałem z  rozdziału 5.2  
Drogi Uczniu, proszę: 
1. Rozpocznij od ćw. 4. ze str. 76. Przeczytaj wypowiedzi i 
postaraj się z nich ułożyć  dialog, który można usłyszeć w 
aptece. Jak sprawdzić, czy dobrze wykonałaś/-eś 
zadanie? Posłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi. 
2.  Ćwiczenie 5. str. 77. Przetłumacz tekst na język polski. 
Zapoznaj się z treścią zakładki obok ćwiczenia. Na pewno 
poradzisz z tym ćwiczeniem, gdyż robiłaś/-eś trudniejsze. 
3.  Przejdź do zeszytu ćwiczeń. 
Utrwalamy poznane konstrukcje. Proponuję wykonanie 4 

https://epodreczniki.pl/a/deklinacja-ii/DWhnx2cdF


ćwiczeń: 6, 7, 8 i 9 ze str. 45. Jeżeli uważasz, że to za 
dużo, to wykonaj tyle ćwiczeń, ile jesteś w stanie. 
Postaraj się, wiem, że poradzisz. Trzymam kciuki za 
efekty Twojej pracy. 

 
biologia  
 

Celina Bieła Librus, e-mail Materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na e-maila 

klasowego oraz na 

pocztę  librus 

Temat: Budowa i funkcjonowanie komórki- 

rozwiązywanie zadań. 

- porównanie różnych typów komórek 

- budowa komórki prokariotycznej 

-budowa komórki eukariotycznej 

Zadania do wykonania z terminami zamieszczone zostaną 

30.03.20 na poczcie Librus i e-mail klasowy .  

Sprawdzian wiadomości odbędzie się  7.04 

 

 
chemia 

Alicja Krupicka Librus, e-mail 
klasowy 

Materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na e-maila 

klasowego 

Temat: Podstawowe metody otrzymywania soli.  
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 

librusie, film 

instruktażowy na 

youtube 

31.03.2020  
Temat: Powtórzenie wiadomości – funkcja liniowa (1h) 
01.04.2020  
Temat: Powtórzenie wiadomości – funkcja liniowa (1h) 
02.04.2020 
Temat: Sprawdzian z działu „Funkcja liniowa” (1h) 
Temat: Miary kątów w trójkącie. (1h) 
 
Informacje o linkach, zadaniach i ich realizacji zostaną 
wysłane dziennikiem librus 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: Czynniki endogeniczne- powtórzenie wiadomości. 
Przesłane zostaną zadania do ćwiczeń na platformie , 
wykorzystanie informacji i zadań na platformie: e. 
podręczniki, 24loWarszawa, zadania w podręczniku: 
Sprawdź, czy potrafisz (odp są w podręczniku). 
7.IV karkówka z czynników na platformie. 
 

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

zostały  przesłane 

„Librusem 

Temat: Energia sprężystości 
 
Praca z podręcznikiem przy pomocy otrzymanych 
materiałów – przygotowanie ilustracji do tematu. 

informatyka  Małgorzata Wilczewska Librus materiały i zadania 

zostaną  przesłane w 

Librusie lub na          

e-maila klasowego 

Temat: Uczestnictwo w kursie e-learningowym. 

Zapisywanie algorytmów iteracyjnych. 

(1 godz.) 

Teoria i zadania będą przesłane w Librusie do 1 kwietnia. 

Zadania należy wykonać do 8 kwietnia. 

WOS Krzysztof Maleszewski FB, sms, librus, tel., 
email 

Lekcja na żywo on-

line prowadzona na 

FB w grupie klasy 

Lekcje odbywają się one zgodnie z planem lekcji, tzn.: 
- w dniach i godzinach planu lekcji (1 godz. tygodniowo) 
- wg programu nauczania, realizując po kolei 
zaplanowane lekcje 
- on-line, na żywo na FB, na grupie klasy 
- zadawanie ewentualnie jakichś prac, podawanie 

terminów ich pisania, rozwiązywania, przesyłania - 

informowanie uczniów na bieżąco podczas lekcji 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Barbara Kukiełko 
 

Librus, e - mail Librus Temat :Pogryzienia .użądlenia,wstrząs. (podręcznik str 

82)strona internetowa www,perwszapomoc.net,pl  



 

filozofia  Emilia Rogowska Librus, e - mail materiały i zadania 

zostaną  przesłane w 

Librusie lub na         

e-maila klasowego 

Temat: Doskonałe państwo-sprawiedliwy człowiek. 
Poznanie utopijnej wizji państwa Platona. Analogia 
między ludzką duszą a sprawiedliwym państwem . 
Materiały będą przesłane przez e-mail. 
Data wykonania zadania do 03.04.2020 – przesyłamy     

e-mail zwrotny na adres podany uczniom. 

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: Sceptycyzm. 
Zapoznanie się z teorią cnoty  w filozofii sceptyków na 
podstawie prezentacji na portalu. szkolnictwo.pl, 
przezentacja 015 
Termin realizacji 06.04. 

 

dziennikarstwo  Małgorzata Półtorak Librus, e-mail, 
messenger 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na librusa klasowego 

oraz na grupę klasy 

Zadanie do wykonania podlegające ocenie:TEMAT: 

ARTYKUŁ PRASOWY 

1. Proszę wybrać dowolny artykuł z dowolnej 



na facebooku  gazety, zrobić jego zdjęcie i wykonać następujące 

czynności, odpowiadając mi na nie w punktach: 

2. Napisać tytuł gazety oraz określić jej rodzaj, czy 

to jest tygodnik, miesięcznik, etc. 

3. Ocenić o jakiej tematyce jest to gazeta, 

czasopismo 

4. Podać powód wyboru akurat takiego artykułu 

5. Proszę o wypisanie wypowiadających się w 

artykule osób z ich imienia, nazwiska oraz funkcji 

, a na podst. odpowiedzi tych osób w gazecie, 

napiszcie potencjalne pytania jakie mogły być im 

zadane 

6. Proszę o analizę wybranego przez Was artykułu 

prasowego  i podanie jeszcze dwóch osób , które 

mogłyby się wypowiedzieć w temacie art. , 

możecie takie pytanie postawić Rodzicom lub 

Rodzeństwu , spiszcie pytanie oraz ich 

odpowiedzi 

7. Proszę o przysłanie mi swoich prac ostatecznie 

do wtorku 31 marca do godz. 16:00 wysyłając je 

tylko Librusem lub na e-mail:  

malgorzata.poltorak@tvp.pl  , w temacie mejla 

wpisując: swoje imię i nazwisko oraz klasę 

8. Na pytania odpowiadam przez Messenger. 

                ZDROWIA !!!   trzymajcie się ciepło. 

 

wychowanie Beata Suchocka Librus Informacje będą Temat: Ćwiczenia wzmacniające poszczególne  partie 

mailto:malgorzata.poltorak@tvp.pl


fizyczne przekazane przez 

librus, YouTube 

mięśniowe  -  wykorzystanie  kanału na Yoytube  MadFit. 

(45 min x3) 

wychowanie 
fizyczne 

Rafał Morozewicz Librus , e-mail, 

grupa klasowa  

 

Materiały są 

umieszczone na 

platformie modle 

oraz są wysłane na e-

mail każdej klasy. 

Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową - mechanika 
sędziowania, interpretacja i najnowsze tendencje 
sędziowania. 
 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mm. uda (mm. 
czworogłowy uda i mm. dwugłowy uda). Przykładowy 
zestaw ćwiczeń dostosowany do poziomu sprawności 
fizycznej ucznia. 
 
Temat:  Ćwiczenia wzmacniające mm. brzucha (mm. 
brzucha prosty wew. i zew. oraz mm. skośne brzucha 
wew. i zew.). Przykładowy zestaw ćwiczeń dostosowany 
do poziomu sprawności fizycznej ucznia. 

godzina 
wychowawcza 

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

Temat: Jak poradzić sobie ze zdalnym nauczaniem? 

Zapoznaj się z materiałami przesłanymi przez 

wychowawcę 

 

 


