
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy IB4 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 ) 

biologia 
 
 

Monika Dziubińska librus, e-mail, 
messenger 

Notatka z lekcji, 
materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
mail klasy. 

 

25.03.20 godz. 12.00 Temat: Budowa i aktywność 
wirusów   
27.03.20 godz. 13.00 Temat: Choroby wirusowe i 
profilaktyka. Wysłanie materiałów, dostępność na 
platformie FB, konsultacje z uczniami. (2 godz.) 

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 
 

filozofia 
 
 

Rogowska Emilia librus, e-mail – 
założony do celów 
kontaktu z uczniami 
lub e-mail klasy jeśli 
ma 

materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego lub 
Librus. 

Temat: Kim jest człowiek? –system filozoficzny 
Arystotelesa 
Ukazywanie uniwersalności problemów poruszanych 
przez starożytnych filozofów. 

geografia 
 
 

Henryka Szast Librus, e-mail 
klasowy, platforma 

e-maila klasowego Charakterystyka wydarzeń w poszczególnych erach. (2h) 
Informacja z  podręcznika, na stronie: e.podreczniki.pl, 
24loWarszawa 
Zapoznajemy się z: wydarzenia er, rozwój świata 
organicznego, orogenezy, skamieniałości. 
ćwiczenia w Maturalnych kartach pracy od 19 str 122 do 
do  str 129, kto nie ma zrobionych to ma to zrobić i 
przesłać skan lub zdjęcie  do 27.III.  31 III kartkówka zer 
przez platformę. 

 
godzina 
wychowawcza 

 
Krzysztof Wojszko 

 
librus, e-mail 

 
e-maila klasowego 

 
Organizacja pracy podczas pandemii koronawirusa. 

historia 
 

Małgorzata Grabowska Librus, e-mail, 
platforma MOODLE  

Lekcja, materiały, 
instrukcje w kursie: 

Temat: Pradzieje ziem polskich 
Pełna informacja na platformie: norwid.bialystok.pl 



 (4lo), Google-dysk „Historia” Termin wysłania zleconego zadania: 27.03 
 

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 27 marca. 
Zadania należy wykonać do 2 kwietnia. 
 

język angielski 
 
 

Izabela Kuklińska Librus, SMS Filmy i programy tel-
slownictwo, czytanie, 
pisanie-recenzja 
filmu, słowa 
 

ozn. Ilość – much / many, little /a little, few /a few / , 
czasowniki modalne – must, have to, need’t. 
Termin: 27.03.20 
 

język angielski 
 

Joanna Wap Librus,  
Google Classroom, 
Moodle, Discord, 
 

Materiały 
zamieszczane na 
platformie Moodle, 
Google Classroom 
Quizizz, Google disc, 
Discord 

1. Temat: Health issues.  
Słownictwo związane z ochroną zdrowia. Zasady 
postępowania w przypadku chorób zakaźnych. 
Materiał zamieszczony na Quizizz. 
Termin: 27.03.20 
 

język polski 
 

Sylwia Kochanowska dziennik 
elektroniczny 

Platforma Moodle 
lub Google suite; 
materiały wysyłane 
przez dziennik 
elektroniczny          

- zajęcia lekcyjne będą się odbywały zgodnie z 
dotychczasowym planem lekcji 
-  w dniach 26-27.03.2020r. będziemy omawiali lekturę 
„Romeo i Julia” W. Szekspira 
- materiały do pracy będą wysyłane rano, w dniu w 
którym jest lekcja języka polskiego 
- informacja o terminie wykonania konkretnych zadań 
będzie podawana na bieżąco 
 

język rosyjski 
 

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

Temat: Jak się czujesz? (2 lekcje w tygodniu) 
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. 
 

język rosyjski 
 

Barbara Ostaszewska Librus, e-mail Materiały i zadania 
zostaną wysłane na 
librusa lub platformę 
Moodle 
 

- Liczebniki porządkowe w mianowniku i 
dopełniaczu,zapoznanie się z tabelami str 52 podręczniku 
wykonanie ćwiczenia 4/51 w podręczniku i 4/31 w 
ćwiczeniach 
- Путешествие. Omówienie prac z poprzedniej lekcji. 
Polecenie wykonania ćwiczenia 5,6 /31 w zeszycie 
ćwiczeń. 
 

matematyka Agnieszka Leszkiewicz 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.) 
 

religia Edewou Fo Yao 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 Grażyna Karpiuk Librusa  Temat: Wielki Post 
-Znaczenie Wielkiego Postu 
-Wielki Tydzien 
-Wielka Sroda 
-Wielki Czwartek(Ostatnia wieczerza) 



-Wielki Piątek (Ukrzyżowanie Jezusa) 

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: Media, w gąszczu informacji. 
Zadania zostały przesłane uczniom termin wykonania 31 
marca 
Codzienne konsultacje z uczniami w godzinach 14.00-
15.00 (wyjaśnianie problemów związanych z tematem i 
przesyłanymi zadaniami) 

wychowanie 
fizyczne 

Sebastian Mydlarz Librus, email Materiały oraz 
rozpiski treningowe 
wysyłam na maile 
klasowe i poprzez 
aplikację Messenger 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem 
obciążenia własnego ciała. Elementy techniki oraz siły 
biegowej.  
Ćwiczenia rozciągające. 
(ok.30-40 min. dziennie) 

wychowanie 
fizyczne 
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 

Krzysztof Wojszko librus, e-mail  Materiały i zadania w 
wersji pisemnej i 
krótkie filmy z 
trningiem na 
Youtube, wysyłam na 
maile klasowe. 
 

Temat:  
Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem 
obciążenia własnego ciała.  
Ćwiczenia  sprawnościowe i zwinnościowe.  
Ćwiczenia rozciągające. 
( ok.40-60 min. dziennie)  
Ćwiczenia wykonywane między zadaniami z innych 
przedmiotów. 

wychowanie 
fizyczne 

Cezary Wojna librus Treningi 
umieszczane są w 
librusie na e-maila 
klasowego 

Temat: Obwód stacyjny -2 godziny 
-Kształtowanie siły ogólnej i specjalnej 
Temat: Kształtowanie skoczności i szybkośc-2 godziny 
Treningi będą przesłane sukcesywnie na pocztę mailową  

wychowanie 
fizyczne 

Jerzy Mydlarz Librus, email Email klasowy, Librus Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ud i mięśnie 
ramion w małym obwodzie stacyjnym. Ćwiczenia 
rozciągające.  
Codziennie ok.30-40 min. 

wychowanie Jolanta Jarczewska Dziennik Materiały wysyłane Bezstrzałowy trening pneumatyczny. Materiały zostały 



fizyczne elektroniczny uczniom poprzez 
dziennik elektroniczny 

wysłane 19.03.2020 o godz. 17:44 poprzez dziennik 
elektroniczny. 

 


