
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy IB4 w dniach 30 marca -3 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 ) 

biologia 
 
 

Monika Dziubińska librus, e-mail, 
messenger 

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

 

31.03.20 godz. Temat: Budowa i środowisko życia 
bakterii 
1.04.20 godz. 13.00 Temat: Czynności życiowe bakterii 
Wysłanie materiałów, dostępność na platformie FB, 
konsultacje z uczniami. (2 godz.) 
3.04.20 Temat: Rola bakterii w przyrodzie. Dostępność na 
platformie FB, Messenger 14.00-15.00 

chemia 
 

Alicja Krupicka Librus, e-mail 
klasowy 

materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego 

Podstawowe metody otrzymywania soli. 
 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Barbara Kukiełko dziennik Praca z 
podręcznikiem i 
ćwiczeń do 
wykonania, 
przesłanie  
materiałów 

Pogryzienie, użądlenie, wstrząs. Podręcznik str.82 
strona internetowa www.pierwszapomoc.net.pl 

filozofia 
 
 

Rogowska Emilia librus, e-mail  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. 

fizyka 
 
 
 

Mariola Mucha-Grabowska Librus, e-mail Librus Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej 
Przesłano zalecenia, wskazówki. 
 
Pod tematem w pięciu zdaniach podsumowanie lekcji. 
Następnie ćwiczenia z epodręcznika i informacja zwrotna 
– jak się udało? 
 



 
geografia 

 
Henryka Szast 

 
librus, e-mail 
klasowy, platforma, 

 
materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego, 
platformę  

 
Temat:1 Wietrzenie skał. 
Temat: 2 Ruchy masowe 
Temat: 3 Zjawiska krasowe. 
Zapoznać się z informacjami z podręcznika, na stronie: 
e.podreczniki.pl, 24lowarszawa 
ćwiczenia w Maturalnych kartach pracy dział VI zad. 
3,4,5,6, 7 przesłać skan lub zdjęcie  do 3 IV,  31 III 
kartkówka z er przez platformę. 
 

 
godzina 
wychowawcza 

 
Krzysztof Wojszko 

 
librus, e-mail 

 
e-maila klasowego 

Moje obowiązki domowe. 
- jakie mamy obowiązki domowe? 
- jaki jest podział codziennych prac domowych w mojej  
  rodzinie? 
- jaki mam rytm dnia w czasie epidemii koronawirusa? 
 

 
historia 
 

Małgorzata Grabowska Librus, e-mail, 
platforma 
MOODLE  (4lo), 
Google-dysk 

Lekcja, materiały, 
instrukcje w kursie: 
„Historia” 

Temat: Początki państwa polskiego 
Temat: Panowanie Bolesława Chrobrego 
Pełna informacja na platformie: norwid.bialystok.pl 
 

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 2 kwietnia. 
Zadania należy wykonać do 8 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. 
t-podr.str 38 i 146, część 3D i cw.str 33 
 
Termin wysłania: 30.03.20 
 



Język angielski 
 
 
Poniedziałek 
 
 
 
Środa 
 
 
 
 
 
piątek 
 
 

Joanna Wap Librus,  
Google Classroom,  
Google Hangouts,  
Mail klasy 
 

Materiały 
zamieszczane na 
platformie Google 
Classroom Quizizz, 
Google disc, 
Quizlet 

1. Temat: Listening and speaking. 
Słuchanie I dopasowywanie wypowiedzi nt. palenia 
papierosów. 
Wyrażanie opinii na tematy dot. Zdrowego stylu życia. 
My Perspectives 1 str. 54-55 
Workbook str.49 
 
2. Temat: Wypowiedź pisemna – wpis na blogu. 
Wyrażenia opisujące zdrowe nawyki i styl życia. 
Wyrażanie opinii, reagowanie. 
Tworzenie wpisu na blogu. 
My Perspectives1 str. 55 
Workbook 3G str. 50 
 
3. Temat: Lexical review. 
Utrwalenie słownictwa z zakresu „Zdrowie” 
Quizlet U3 
Workbook str. 51 
 

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: 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 
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. 

język rosyjski 
 

Barbara Ostaszewska Librus, e-mail Wyślę polecenia na 
mail, kontakty 
grupowe i 
indywidualne 

Temat 3: Omówienie błędów w sprawdzonych pracach 
 
Temat 4 : Odmiana czasowników интересоваться 
увлекаться, objaśnienie sposobu użycia z rzeczownikami 
w poszczególnych rodzajach 

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 Rzymsko-
katolicka 

Fo-Yao Edewou Librus (grupa 
klasowa) 

Materiały zostaną 
przesłane na Librus  

Temat: MOJA MIŁOŚĆ DO MODLITWY. 
- Filmik na Youtube 
- Notatki 

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) 



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: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
1. Konstytucja i zasady ustroju RP 
2. Stany nadzwyczajne 
3. Władza świecka a władza duchowna 
4. Procedura zmiany konstytucji w Polsce 

Zadania zostały przesłane uczniom termin wykonania 27 
marca 
Konsultacje z uczniami 30 marca (1 godziny) według 
planu lekcji (wyjaśnianie problemów związanych z 
tematem i przesyłanym zadaniem) 

Wychowanie 
fizyczne 

Sebastian  Mydlarz Librus, email Email klasowy, 
Librus, Messenger 

Temat: Edukacja prozdrowotna. Zdrowe żywienie i 
aktywność fizyczna a rozwój intelektualny, emocjonalny i 
społeczny uczniów. (45 min.) 
Temat: Ćwiczenia rozciągjące mięśnie grzbietu (mm. 
prostownika grzbietu i mm. czworoboczne) (ok.45 min.) 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające z użyciem obciążenia 
własnego ciała w formie małego obwodu stacyjnego. 
Elementy techniki biegowej. Ćwiczenia rozciągające. (ok. 
60 min.) 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie kończyn 
dolnych z obciążeniem własnego ciała. Elementy siły i 
techniki biegowej. Ćwiczenia rozciągające (ok 60 min.) 
Temat: Ćwicznia rozciągające mięśnie klatki piersiowej. 
(ok. 45 min.) 

Strzelectwo 
sportowe 

Arkadiusz Timofiejuk  
Jolanta Jarczewska 

Dziennik 
elektroniczny 

Materiały wysyłane 
uczniom poprzez 
dziennik elektroniczny 

Bezstrzałowy trening pneumatyczny. Plan treningowy 
zostanie przesłany uczniom poprzez dziennik 
elektroniczny do 30 marca do godz. 12.00 

wychowanie 
fizyczne 

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

- Zasady zapobiegania otyłości 
- Ćwiczenia gibkości na dolny odcinek kręgosłupa 
- Ćwiczenia siłowe wykorzystujące obciążenie własnego   
  Ciała 
 
Termin wysłania  30 marca. 



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, Messenger 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające obręcz barkową i klatkę 
piersiową. Ćwiczenia rozciągające (ok.60 min.) 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające z użyciem obciążenia 
własnego ciała w formie małego obwodu stacyjnego. 
Elementy techniki biegowej. Ćwiczenia rozciągające. (ok. 
60 min.) 
 

wychowanie 
fizyczne 

Jolanta Jarczewska Dziennik 
elektroniczny 

Materiały wysyłane 
ucznioaki mam rytm 
dnia m poprzez 
dziennik elektroniczny 

Bezstrzałowy trening pneumatyczny. Materiały zostały 
wysłane 19.03.2020 o godz. 17:44 poprzez dziennik 
elektroniczny. 

 


