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

Uzupełnione tabele z biologii i polskiego są jako przykład wpisu. 

Przedmiot Imię i 

nazwisko 

nauczyciela 

Sposób 

kontaktu z 

nauczyciele

m 

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 Iwona 
Bankiewicz-

Zabielska 

Librus, e-mail, materiały i zadania 
zostaną  przesłane 

za pomocą 

dziennika Librus 

oraz umieszczone 

na platformie  

Moodle, praca 

zdalna z e-

podręcznikiem 

 

Temat: Wprowadzenie do kultury 
baroku. (1) 

 Treści oraz zadania zostały wysłane za 

pośrednictwem dziennika Librus i 

umieszczone platforie Moodle. 

Wzbogaceniem jest link do strony e-

podręczniki z wybranym tematem. 

 

 

 

godzina 

wychowawcza 

Iwona 

Bankiewicz-

Zabielska 

Librus, e-mail, 

kontakt sms i 

telefoniczny 
( w razie 

potrzeby) 

rozmowy, 

wiadomości 

Bieżący kontakt wychowawcy związany 

z nauczaniem zdalnym, 

funkcjonowaniem platformy Moodle 

 

matematyka Marzena 

Popławska 

Librus, e-mail 

klasowy, grupa 

kl. na 

messengerze 

Materiały z 

nagranymi 

filmami z moim 

tłumaczeniem 

nowych tematów 

oraz instrukcje i 

wskazówki 

wysyłam  przez 

messengera lub na 

maila klasowego 

Temat: Funkcje trygonometryczne  

dowolnego kąta (1g) 

Temat: Obliczanie trygonometrycznych 

dowolnego kąta na podstawie definicji 

(1g) 

Temat: Obliczanie funkcji dowolnego 

kąta z zastosowaniem wzorów 

trygonometrycznych  (1g) 

Uczniowie otrzymują zadania do 

wykonania do środy (25.03) i do piątku 

27.03 
 

 

 

 

j. angielski 

 

 

Anna 

Szuchalska 

Librus, email Materiały i 

zadania 

umieszczone w 

dzienniku Librus i 

na platformie 
Google Classroom 

Praca z tekstem „Green school in the 

city” : 

- Przeczytaj tekst I odpowiedz na pytania 

w zad. 3 

-Napisz zdania ze słownictwem 

podkreślonym w tekście 

Powtórzenie czasowników modalnych: 

- obejrzyj nagranie z tłumaczeniem 

gramatyki 

- wykonaj ćwiczenie 2 i 3/56. 

Przyślij odpowiedzi do piątku 29.03. 

 

 

język angielski Kazimierz 

Klekotko 

e-mail online 26.03: zadanie z lukami na struktury 

nawyków na bazie cwiczeń z 

podręcznika /przesłane 23.03 

27.03 praca pisemna - Write you own 

views on  this variety of strange 

behaviours in sport/ przesłane 23.03 

 

historia 

 

Małgorzata 

Grabowska 

Librus, e-mail, 

platforma 

Lekcja, materiały, 

instrukcje w 

Temat: Sprawa polska w latach 1939-

1943 

 



MOODLE  

( IVLO), 

Google-dysk 

 

 

kursie: „Historia Pełna informacja na platformie: 

norwid.bialystok.pl 

Termin wysłania zleconego zadania: 

30.03 

 

geografia 

 

Danuta 

Dobreńko 

Librus, e-mail Materiały są 

wysyłane na e-

mail klasowy  lub 
pocztą Librus 

Temat: Rozwój przemysłu na świecie (1 

godz) 27.03 

- Czynniki lokalizacji przemysłu 
- Przemysł high-tech 

(zadania zostaną wysłane przez pocztę e-

mail i Librus) 

 

 

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) 

 

religia 

katolicka 

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 

 

religia 

prawosławna 

Grażyna 

Karpiuk 

Librus, email Materiały są 

przesyłane na 
 e-mail klasowy 

Temat: Wielki Post. 

Znaczenie Wielkiego Postu 

Wielki Tydzień 

Wielka Środa 

Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza) 

Wielki Piątek. Ukrzyżowanie Jezusa 

 

 

język rosyjski 
 

Elżbieta 
Jabłońska 

Librus, 
Moodle, e-

mail 

Materiały 
umieszczane na 

platformie 

Moodle, 

 za pośrednictwem 

platformy Librus i 

kontakt mailowy 

Temat: Przedstawianie zainteresowań 
swoich i znajomych. Redagowanie 

emaila. 

Materiały i zadania do wykonania 

udostępnione przez Modle. (2 godz.) 

 

 

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 27 marca. 

Zadania należy wykonać do 2 kwietnia. 

 

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) 

 

 

biologia Anna Snarska Librus, e-mail, 

skype 

materiały i zadania 

zostały przesłane 
uczniom przez 

dziennik 
elektroniczny 

Temat : Organizmy zmodyfikowane 

genetycznie ( 1) 

Uczniom wysłano link do strony e-

podręczniki pl. na której znajduje się 

film, teoria i zadania dotyczące tego 

 



 zagadnienia.   

strzelectwo 

sportowe 

Arkadiusz 

Timofiejuk 

Dziennik 

elektroniczny 

Materiały 

wysyłane uczniom 

poprzez dziennik 

elektroniczny 

Bezstrzałowy trening pneumatyczny. 

Materiał został wysłany 19.03.2020 o 

godz.17:44 poprzez dziennik 

elektroniczny. Termin realizacji do 27 

marca. 

 

wychowanie 

fizyczne 

Jacek 

Markiewicz 

 

Librus, e-mail, 

WhatsApp 

(grupa 

klasowa) 

Materiały i 

zadania zostaną 

przesłane na 

WhatsApp (grupa 

klasowa 

25.03: PN. Gry zadaniowe. Z kryciem 

„każdy swego” w swoim sektorze 

boiska. Teoria i zadania zostały wysłane 

na WhatsApp (2 godz.) 

26.03: PN. Gry zadaniowe. Uderzenia na 

bramkę tylko po podaniu z bocznych 

sektorów boiska. Teoria i zadania zostały 

wysłane na WhatsApp (2 godziny) 

27.03: PN. Gry zadaniowe. Na dwa 

dotknięcia. Teoria i zadania zostały 

wysłane na WhatsApp (1 godzina) 

27.03: Nauka elementów ataku: 

obiegnięcie, wyjście do piłki, 

zatrzymania na jedno i dwa tempa gra. 

Teoria i zadania zostały wysłane na 

WhatsApp (1 godzina) 

 

chemia Ewa 

Noskowicz 
librus, e-

mail, 

platforma 

MOODLE 

Materiały są 

wysyłane na e-

mail klasowy, 

pocztę Librus,  

Dysk Google lub 
platformę Moodle 

Temat: Rodzaje substancji leczniczych. 

- (1 godz.)(17.03.20) 

 Klasyfikacja substancji 

leczniczych i leków. 

 Leki neutralizujące nadmiar 

kwasów żołądkowych. 

 Leki na dolegliwości 

żołądkowe. 

 Leki przeciwbólowe i 

przeciwgorączkowe. 

Materiały i zadania do 

wykonania z terminami 

zamieszczone zostały 17.03.20 

na poczcie Librus z terminem 

wykonania 20.03.20 

 

 

wiedza o kulturze Łukasz 

Wiśniewski 

Librus materiały i zadania 

zostaną  przesłane 
za pośrednictwem 

dziennika 

elektronicznego 

(26.03) Temat:  Architektura : sztuka 

budowania i kreowania przestrzeni. 

 
Teoria i zadania do wykonania zostaną 

przesłane za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego 

 

 

 


