
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  1a w dniach 6-8 kwietnia oraz 15-17 kwietnia  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. 

 

 

Opracowane 

scenariusze lekcji 

z informacjami 

dla uczniów, co 

mają zapisać w 

zeszycie, jakie 

ćwiczenia muszą 

samodzielnie 

wykonać. 

6-8 kwietnia 

Temat: Wprowadzenie do kultury baroku. (1g.) 
• Określenie najważniejszych cech epoki.  

• Wskazanie głównych cech estetyki barokowej w dziele malarskim i rzeźbiarskim 
https://epodreczniki.pl/a/od-renesansu-do-baroku/Ds47GuVAU 
 

Temat: Antynomie filozofii barokowej. (1g) 
• Omówienie specyfiki barokowej wizji człowieka w świetle tekstów filozoficznych 

z epoki.  
• Określenie charakterystycznych cech barokowego sposobu formułowania myśli. 
https://epodreczniki.pl/a/w-co-wierzyc-religia-i-filozofia-baroku/D47I483eG 
 

15-17 kwietnia   

Temat: „Kobiety Rubensa” – portret barokowy i współczesny komentarz 

Wisławy Szymborskiej. (1g.) 
• Poznanie najważniejszych cech estetyki barokowej. 
 • Scharakteryzowanie kanonu urody kobiecej w dziełach malarskich Rubensa. 

 • Wykrycie oceny tego kanonu i sposobu jej wyrażenia w wierszu Szymborskiej. 
 

Temat: Człowiek wobec Boga i świata w poezji baroku. (2g.) 
• Omówienie koncepcji Boga, człowieka i świata w poezji baroku. 
 • Określenie cech barokowej poezji metafizycznej. 
https://epodreczniki.pl/a/watly-niebaczny-rozdwojony-w-sobie---mikolaj-sep-szarzynski/DIBvGFKaI 

  

Geografia Henryka 

Szast 

librus, e-mail,  

platforma 

edukacyjna 

materiały i 

zadania zostały  

przesłane na e-

maila klasowego 

i 

6-8 kwietnia 

Temat: Zróżnicowanie gospodarcze świata utrwalenie wiadomości. 

 

(od tematu 18 III dział,  wysłane zadania na platformie 30 III,  

6 IV na platformie napiszemy kartkówkę 

https://epodreczniki.pl/a/od-renesansu-do-baroku/Ds47GuVAU
https://epodreczniki.pl/a/w-co-wierzyc-religia-i-filozofia-baroku/D47I483eG
https://epodreczniki.pl/a/watly-niebaczny-rozdwojony-w-sobie---mikolaj-sep-szarzynski/DIBvGFKaI


platformę.  

Język angielski  

 

E.Chlebińska 

 

 

Librus,  zadania i 

materiały 

przesyłane będą 

na Librusa 

  6 - 8. 04.: 

Temat: Zdania względne ograniczające - defining relative clauses - 

wprowadzenie zagadnienia gramatycznego. 
- zapoznanie się z zasadami posługiwania się zaimkami dot. osób (who/that),rzeczy 

(which/that),miejsc (where) i przynależności (whose), 

- analiza przykładów użycia zaimków w zdaniach i ich tłumaczenie, 

- praktyczne ćwiczenia gramatyczne w uzupełnianiu zdań z lukami./SB - str.37 i 

WB - str. 132/133/ /2g/ 

Termin przesłania pracy: 8.04. 

 

 15-17.04.: 

Temat: Utrwalenie wiadomości o zdaniach względnych ograniczających - 

defining relative clauses. 
-przypomnienie zasad zastosowania zaimków w zdaniach, 

-ćwiczenia w budowaniu zdań względnych, 

- pomijanie zaimków w określonych typach zdań - zasady i praktyczne przykłady. 

/WB - str.37,SB - str.37/ /2g/ 

Termin przesłania: 15.04.  

Język angielski  

 

I. Kuklińska Librus, sms, 

email 

zadania i 

materiały 

przesyłane będą 

na Librusa, sms, 

email 

 

6-8 kwietnia 

Temat: Słowotwórstwo. 

Podręcznik str. 35; ćw. 32  

 

15-17 kwietnia 

Temat: Ćwiczenie umiejętności językowych 

Ćwiczenia str. 36-37 

 

Język francuski Małgorzata 

Sadowska  

librus, e-mail  Materiały i 

zadania zostaną  

przesłane na 

platformę moodle  

Temat: Wielkanoc we Francji ( 1 godzina )  

- Wprowadzenie słownictwa związanego z tradycjami wielkanocnymi.  

- Zapoznanie ze zwyczajami świątecznymi w krajach frankofońskich 

-  Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle do 7 kwietnia.    

 



Temat : Podawanie godziny  ( 1 godzina)  

- Powtórzenie liczebników głównych do 60. 

- Jak zapytać o godzinę ?  

- Określanie pełnej godziny oraz godzin z minutami.  

-  Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle do 16 kwietnia.    

Język łaciński i 

kultura antyczna  

Małgorzata 

Borowska  

Librus, e-mail  Materiały i 

zadania zostały  

przesłane na 

pocztę Librus 

oraz    e-meila 

klasowego, 

 

 platforma 

Epodręczniki 

 

 
Temat: Dziedzictwo starożytnych Pompejów ( 2godz gr I, gr II ) 
  
Praca z platformą edukacyjną Epodręczniki  
Należy wykonać wszystkie ćwiczenia na platformie dostępne pod tematem Dziedzictwo 
starożytnych Pompejów 
https://epodreczniki.pl/b/dziedzictwo-starozytnych-pompejow/PyG9zl4TF 
Przeczytać tekst polski Pompeje – podręcznik strona 19 
Termin zakończenia  zadania : 08. 04. 2020r. 

Temat: Drogi starożytnego Rzymu ( gr I, gr II 1godz ) 

Praca z platformą edukacyjną Epodręczniki  
Należy wykonać wszystkie ćwiczenia na platformie  
dostępne pod tematem Via Latina vocabula 
https://epodreczniki.pl/a/via-latina---vocabula/D177wK1bt 
Przeczytać tekst polski  – podręcznik strona 23 
Termin zakończenia  zadania : 17. 04. 2020r. 

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 

06 kwietnia – 08 kwietnia 2020r. 

Temat:  Rozwiązywanie nierówności kwadratowych. (1godz.) 

Temat: Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. (1godz.) 

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

na Messengerze na grupie klasowej. Zadania należy wykonać do 30 marca.  (3godz.) 

15 kwietnia – 17 kwietnia 2020r. 

https://epodreczniki.pl/b/dziedzictwo-starozytnych-pompejow/PyG9zl4TF
https://epodreczniki.pl/a/via-latina---vocabula/D177wK1bt


Temat: Miejsca zerowe funkcji kwadratowej.   (1godz.) 

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

na Messengerze na grupie klasowej. Zadania należy wykonać do 30 marca.  (3godz.) 

Informatyka 

 

Małgorzata 

Wilczewska 

Librus materiały i 

zadania zostaną  

przesłane w 

Librusie lub na e-

maila klasowego 

Temat: Rozwiązywanie problemów algorytmicznych. 

(1 godz.) 

Teoria będzie przesłana w Librusie do 8 kwietnia. 

Historia  Grzegorz 

Radłowski 

Librus, e-

mail, dysk 

Google, 

platforma 

Moodle 

Zadanie zostało  

przesłane na 

dziennik Librus 

oraz pocztę 

klasową 

 

6-8 kwietnia  

Temat: Sprawa polska w latach 1939-1943. 1 godz. 

1. Powstanie polskiego rządu na uchodźstwie 

2. PSZ na zachodzie 

3. Układ Sikorski-Majski jego konsekwencje 

4. Zerwanie stosunków polsko - radzieckich 

Materiały i zadania zostaną przesłane na pocztę klasową 7 kwietnia.  

Lekcja będzie prowadzona na platformie Discord 

 

15-17 kwietnia 

Temat: Test – II wojna światowa 1godz. (17 kwietnia) 

Uczniowie wykonują test na platformie Moodle. Szczegółowe informacje dotyczące 

testu, zostaną przekazane na maila klasowego. 

 

Podstawy 

przedsiębiorczości 

 

Iwona 

Bezubik 

Librus 

Platforma 

edukacyjna 

junior.org.pl 

Materiały 

edukacyjne 

przesłane za 

pomocą Librusa z 

Google Dysk 

Temat: Zakładanie firmy. (1godz) 

-procedura rejestracji firmy 

-wypełnianie wniosku CEIDG-1 

Praca z podręcznikiem i przesłanie materiałów przez Librus  w dniu 6.04 

 

Temat : Działalność nierejestrowana (1godz) 



- kiedy można prowadzić działalność nierejestrowaną 

-jakie są korzyści z działalności nierejestrowanej 

- jakie są obowiązki w działalności nierejestrowanej 

Przesłanie linku do materiałów szkoleniowych w dniu 15.04.  

Odpowiedzi uczniów na wysłane przez Librus pytania. 

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: Ochrona praw człowieka w Polsce. 

1. Praw człowieka w Konstytucji RP. 
2. Rzecznik Praw Obywatelskich. 
3. Rzecznik Praw Dziecka. 
4. Prawo do prywatności. 
5. Skarga konstytucyjna. 

Zadania zostały przesłane uczniom termin wykonania 16 kwietnia 

Konsultacje z uczniami 16 kwietnia (1 godziny) według planu lekcji (wyjaśnianie 

problemów związanych z tematem i przesyłanym zadaniem)Konsultacje z uczniami 02 

kwietnia (1 godziny) według planu lekcji (wyjaśnianie problemów związanych z 

tematem i przesyłanym zadaniem) 

 

Chemia 

 

Alicja 

Krupicka 

Librus, e-mail 

klasowy 

materiały i 

zadania zostaną  

przesłane na e-

maila klasowego 

 Temat: Czynniki warunkujące działanie substancji leczniczych.  

Zagadnienia do realizacji: 

1.działanie leku od czego zależy 

2.sposób podania leku a szybkość jego działania 

3.substancje toksyczne i sposób ich usuwania 

Biologia 

 

 

  

Monika 

Zaleska-

Szczygieł 

 

Librus Materiały i 

zadania zostaną 

przesłane przez 

Librus 

Temat: Znacznie różnorodności biologicznej (1g) 

Teoria: podręcznik tematy: Czym jest różnorodność biologiczna 

Zagrożenia różnorodności biologicznej 

 Zadanie należy wykonać w kartach pracy ucznia 

Czym jest różnorodność biologiczna 



Zagrożenia różnorodności biologicznej 

fizyka Mariola 

Mucha-

Grabowska 

Librus, e-mail  Librus Temat: Synteza jądrowa. 
 
Przesłane zostaną zalecenia, wskazówki, zadania. 
 
Główne źródło – podręcznik. Do wykonania jedno zadanie dające w efekcie notatkę 
zawierającą wszystkie najważniejsze wiadomości. Uczniowie zostaną poinstruowani.  

 

Wychowanie 

fizyczne 

Anna 

Wysocka  

librus, 

platforma 

Moodle  

Materiały są 

umieszczane na 

platformie 

Moodle  i  librus 

06-08. 04.2020r. 

Temat: Różne formy aktywności ruchowej  przy muzyce 

- pilates -  jako forma ćwiczeń 

- praca nad stabilną pozycją ciała 

-wzmacniamy kondycję 

Temat  do  realizacji , wysłany uczniom   06.04.2020  1godz 

 

15-17. 04.2020r. 

Temat: Różne formy aktywności  ruchowej  przy muzyce 

- pilates -  jako forma ćwiczeń 

- praca nad stabilną pozycją ciała 

-wzmacniamy kondycję 

Temat realizowany i wysłany uczniom    16.04.2020  1godz 

Temat: Samokontrola wybranych zdolności  motorycznych wg  ISF  K. Zuchory 

-wykonanie jednej wybranej próby   

-samoocena 

Realizacja  17.04. 2020 

Wychowanie 

fizyczne 

 

 

Rafał 

Morozewicz 

Librus, e-

mail, 

grupa 

klasowa,  

Materiały są 

umieszczone na 

platformie modle 

oraz są wysłane 

na e-mail każdej 

 
Temat Lekcji: Przepisy gry w piłkę nożną – mechanika sędziowania, interpretacja i 
najnowsze tendencje sędziowania. (czas trwania lekcji : 2x 45’ ) 
 
Pomoce dydaktyczne: 



 kontakt 

indywidulny 

z uczniem 

klasy. file:///C:/Users/Rafał/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/G8ABQOY3/3245-
Przepisy_Gry_2019_2020_Internet_Final.pdf 
 
http://www.pomorski-zpn.pl/aktualnosci/nowe-przepisy-gry-w-pilke-nozna-201920 
 
Temat Lekcji: Znaczenie aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych. 
(czas trwania lekcji 2x45’) 
Pomoce dydaktyczne: 

1. Uczeń wymienia choroby cywilizacyjne i ich główne przyczyny.  
2. Uczeń potrafi wyszukać informacje dotyczące znaczenia aktywności fizycznej w 

prewencji chorób cywilizacyjnych.  
3. Uczeń przejawia dbałość o własne zdrowie i dąży do zapobiegania chorobom 

cywilizacyjnym poprzez aktywność fizyczną. 
 
http://www.krynica.pl/Aktywno%C5%9B%C4%87-fizyczna-kontra-choroby-
cywilizacyjne-c303.html 
 
https://www.forumzdrowia.pl/artykul/rola-wysilku-fizycznego-w-profilaktyce-
chorob-cywilizacyjnych;5728984.html 
 

Wychowanie 

fizyczne 

 

Katarzyna 

Ciepły 

librus, e-mail materiały i 

zadania zostaną  

przesłane na 

librusa 

Temat: Przepisy gry w piłkę ręczną. 

- zapoznanie uczniów ze szczegółowymi przepisami 

gry w koszykówkę 

- rola sędziego 

- prawa i obowiązki zawodnika 

- zasady fair play 

 

Temat: Zdrowy styl życia 

- co to znaczy zdrowa dieta. 

- znaczenie aktywności fizycznej w życiu. 

- jak prawidłowo mierzyć tętno. 

file:///C:/Users/Rafał/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/G8ABQOY3/3245-Przepisy_Gry_2019_2020_Internet_Final.pdf
file:///C:/Users/Rafał/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/G8ABQOY3/3245-Przepisy_Gry_2019_2020_Internet_Final.pdf
http://www.pomorski-zpn.pl/aktualnosci/nowe-przepisy-gry-w-pilke-nozna-201920
http://www.krynica.pl/Aktywno%C5%9B%C4%87-fizyczna-kontra-choroby-cywilizacyjne-c303.html
http://www.krynica.pl/Aktywno%C5%9B%C4%87-fizyczna-kontra-choroby-cywilizacyjne-c303.html
https://www.forumzdrowia.pl/artykul/rola-wysilku-fizycznego-w-profilaktyce-chorob-cywilizacyjnych;5728984.html
https://www.forumzdrowia.pl/artykul/rola-wysilku-fizycznego-w-profilaktyce-chorob-cywilizacyjnych;5728984.html


Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Barbara 

Kukiełko 

librus Praca z 

podręcznikiem i 

ćwiczeń do 

wykonania, 

przesłanie  

materiałów 

 

Temat: Indywidualne środki ochrony przed bronią masowego rażenia. 

 

 Praca na ocenę do wykonania do 17.04 i przesłania na dziennik wiadomości do 

nauczyciela jest podana na konta uczniów przez dziennik 

Wiedza o kulturze Łukasz 

Wiśniewski  

librus, materiały i 

zadania zostaną  

przesłane za 

pośrednictwem 

dziennika 

elektronicznego, 

 Temat:  Nowe praktyki sztuki – działanie przede wszystkim.  

Teoria i zadania do wykonania zostaną przesłane za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego 

Religia katolicka 

 

Fo-Yao 

Edewou 

Librus (grupa 

klasowa) 

Materiały i 

krótkie filmy 

chrześcijańskie 

na Youtube 

06 – 08.04.2020 

Temat 1: Pragnienie Jezusa, a koronawirus. 

Temat 2: Jak przyjmować Komunię duchową? 

 
15-17.04 
Temat 1: Czym jest dla mnie religia? 
Temat 2: „Nie marnuj swojego życia” 

 

Religia 

prawosławna 

Grażyna 

Karpiuk 

librus, e-mail materiały i 

zadania zostaną  

przesłane na 

librus 

Temat: Wielki Post 

- Znaczenie Wielkiego Postu 

- Wielki Tydzień 

- Wielka Środa 

- Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza) 

- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie Jezusa) 

 

 

Etyka 

Marcin 

Rogalski 

Librus email 

 

Materiały i 

zadania zostaną 

 przesłane na 

16.04,17.04 

Temat: Św. Augustyn. 

Nowy wymiar moralnego życia człowieka. 



 maila 

indywidualnego 

 

Opracuj temat na podstawie prezentacji na portalu „szkolnictwo.pl” 

Temat 016. 

Wykonaj test w zakładce „testy liceum” -test 016. 

  

Język niemiecki  Helena 

Ciemnicka 

email materiały do 

samodzielnej 

pracy 

Temat: Mein Alltag - opis dnia codziennego. 

Na podstawie opisu dnia Nico, proszę opisać własny dzień w czasie teraźniejszym. 

Temat: Ostern - Wielkanoc w Polsce i w Niemczech. 

Proszę znaleźć informacje w Internecie na temat świąt oraz krótko opisać święta w swojej 
rodzinie; 

  

 

dziennikarstwo Małgorzata 

Półtorak 

librus, e-mail, 

messenger 

materiały i 

zadania zostaną  

przesłane na 

librusa klasowego 

oraz na grupę 

klasy na 

facebooku  

ZADANIE DO WYKONANIA PODLEGAJĄCE OCENIE 

TEMAT: ARTYKUŁ PRASOWY 

1. Proszę wybrać dowolny artykuł z dowolnej 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. 

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 email:  

malgorzata.poltorak@tvp.pl   w temacie mejla wpisując: swoje imię i 

nazwisko oraz klasę 

8. Na pytania odpowiadam przez Messenger. 

 

 

mailto:malgorzata.poltorak@tvp.pl

