
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy IB4 w dniach 6-8 kwiecień  - 15-17 kwiecień 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. 
Dostępność 
nauczyciela do 
konsultacji online w 
godzinach gdy 
odbywają się planowe 
zajęcia z klasą. 

7.04.20  Temat: Ćwiczenia porównujące cechy budowy i 
czynności życiowe bakterii oraz wirusów. 
Opracowanie zadań . Przesłanie   kart pracy klasie. 
Omówienie odpowiedzi przy użyciu komunikatora 
Messenger (14-15.30). 
8.04.20  Temat: Protista jako grupa polifiletyczna. 
Środowisko życia i różnorodność budowy protistów. 
Charakterystyka pierwotniaków – cechy budowy i 
podstawowe procesy życiowe. Wysłanie materiałów, 
dostępność na platformie FB, konsultacje z uczniami. 
(godz. 12.00-13.00) 
Messenger (14-15.30). 
15.04.20 Analiza i ocena doświadczeń przeprowadzonych 
przez uczniów na temat: Wpływ światła na intensywność 
fotosyntezy. (lekcja online, komunikator Messenger) 
17.04.20 Temat: Charakterystyczne cechy glonów. 
Zróżnicowanie budowy i charakterystyczne procesy 
życiowe. Znaczenie glonów w ekosystemach wodnych i w 
życiu człowieka. Przygotowanie notatki do lekcji, ćwiczeń 
utrwalających oraz konsultacje online. 

chemia 
 

Alicja Krupicka Librus, e-mail 
klasowy 

materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego 

Treści które należy znać. Reakcje 
1.metal+kwas- sól +wodór 
2.tlenek metalu + kwas - sól +woda 
3.wodorotlenek+ kwas - sól +woda 
4.zasada+tlenek kwasowy- sól + woda 
5.tlenek metalu + tlenek kwasowy - sól 
6.metal + niemetal - sól 



edukacja dla 
bezpieczeństwa 

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

Zdrowie jako wartość dla człowieka i zasób dla 
społeczeństwa. Praca na ocenę do wykonania do 30.04 i 
przesłania na dziennik wiadomości do nauczyciela jest 
pobrana na konta uczniów przez dziennik 

filozofia 
 
 

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

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

Temat: Miłość platoniczna.  
Miłość platoniczna a miłość platońska. Uczta Platona i jej 
kulturowy i filozoficzny kontekst. 

fizyka 
 
 
 

Mariola Mucha-Grabowska Librus, e-mail Librus Temat: Energia sprężystości 
 
Przesyłane zalecenia, wskazówki, zadania. 
 

 
geografia 

 
Henryka Szast 

 
librus, e-mail 
klasowy, platforma, 

 
materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego 

Temat:1 Rzeźbotwórcza działalność rzek. 
Temat 2 Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i 
lądolodów. 
Temat 3 Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i 
lądolodów (17 kwiecień) 
Notatka na platformie i inne informacje. 
ćwiczenia w Maturalnych kartach pracy od 134 str do  str 
138, i przesłać skan lub zdjęcie  do 17.IV 
 

 
godzina 
wychowawcza 

 
Krzysztof Wojszko 

 
librus, e-mail 

 
e-maila klasowego 

 
-Projekcja filmu „Zabójcze wirusy”  
-Pogadanka na temat filmu „Zabójcze wirusy”  
-Omówienie zasad bhp i zasad bezpieczeństwa odnośnie 
pandemii i zagrożenia zakażeniem koronawirusem.  
 

 
historia 
 

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

Lekcja, materiały, 
instrukcje w kursie: 
„Historia” 

Uczniowie odsyłają zadania zlecone w poprzednim 
tygodniu na Moodle – do wtorku 7.04 
Temat: QUIZ – Europa wczesnośredniowieczna  
Uczniowie wykonają quiz na Moodle 
Pełna informacja – instrukcja, quiz - na platformie: 
norwid.bialystok.pl 
 



Temat: Polska wczesnopiastowska – panowanie 
Bolesława Chrobrego 
- zagadnienia kluczowe w rozdziałach tematu od str. 199 
(podręcznik),  
- uczniowie jako podsumowanie wykonają ćwiczenie z 
mapą konturową – do odesłania na Moodle 
Pełna informacja – instrukcja, mapa - na platformie: 
norwid.bialystok.pl 
 
 

informatyka 
 
 

Małgorzata Wilczewska Librus materiały i zadania 
zostaną  przesłane w 
Librusie lub na 
e-maila klasowego 

6 - 8.04. 2020 r. 
Temat: Podstawy pracy w środowisku C++. 
(1 godz.) 
Teoria będzie przesłana w Librusie do 8 kwietnia. 

 
język angielski 
 
 

 
Izabela Kuklińska 

 
Librus, SMS 

 
Filmy i programy tel-
slownictwo, czytanie, 
pisanie-recenzja 
filmu, słowa 
 

6-8.04.2020r 
Słówka oznaczające ilość 
 – podrozdział str. 36 i  146-147, ćwiczenia str. 31 
15-17.04.2020r 
Przedrostki negatywne w przymiotnikach  
– podrozdział  str. 39, ćwiczenia str.34 

Język angielski 
 
 
 

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

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

1. Temat: Lexical review 
 Utrwalenie słownictwa z U 3. 
Workbook p.51 
 
2. Temat: Skills review 
Rozwijaie umiejętności językowych: English in Use. 
SB str. 56 

język polski 
 

Sylwia Kochanowska dziennik 
elektroniczny 

Platforma Moodle 
lub Google suite; 
materiały wysyłane 
przez dziennik 
elektroniczny          

Tematy w dniach 6-8 kwietnia i 15-17 kwietnia: 
1. Temat: Filozofia „Trenów” Jana Kochanowskiego. 
2. Temat: „Treny” jako cykl poetycki. 
3. Temat: Patriotyzm wobec zagrożenia ojczyzny. Piotr 
Skarga - „Kazania sejmowe”. 
4. Temat: Barok – epoka przeciwieństw. 



5. Temat: Wybór czy przeznaczenie? („Makbet” W. 
Szekspir) – test z lektury 
6. Temat: Wina i kara – postać lady Makbet. („Makbet” 
W. Szekspir) 
- zajęcia lekcyjne będą się odbywały zgodnie z 
dotychczasowym planem lekcji 
- informacja o terminie wykonania konkretnych zadań 
będzie podawana uczniom na bieżąco            

język rosyjski 
 
 

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

Temat: Jak mówić poprawnie po rosyjsku z moskiewskim 
akcentem?  (3 lekcje) 
Drogi Uczniu, proszę: 
- obejrzeć film .   
- powtarzać kilkakrotnie słowa za lektorką, 
- przepisać podane słówka do zeszytu 
- nauczyć się poprawnej wymowy słów. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Q2XcHYXSsxs 
 

język rosyjski 
 

Barbara Ostaszewska Librus, e-mail Wysyłanie objaśnień, 
zdjęć, plików; 
wysyłanie informacji 
zwrotnych z 
omówieniem 
błędów; ocenianie 

Temat: Nazwy lokali gastronomicznych, wykonywanie 
ćwiczeń ze słuchu oraz ze zrozumienia tekstu czytanego. 
Temat: Składanie zamówienia w lokalu 
gastronomicznym; zastosowanie zwrotów 
grzecznościowych i tematycznych 

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 

06 kwietnia – 08 kwietnia 2020r. 
Temat: Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. (2godz.) 
Temat:  Miejsca zerowe funkcji kwadratowej. (2godz.) 
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. 
Temat: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. (2godz.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2XcHYXSsxs


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.) 

 
Religia Rzymsko-
katolicka 

Fo-Yao Edewou Librus (grupa 
klasowa) 

Materiały zostaną 
przesłane na pocztę 
Librus 

Temat 1: Pragnienie Jezusa, a koronawirus 
Temat 2: Jak przyjmować Komunię duchową? 
 
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 
librusa 

 
Brak informacji. 

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: Władza ustawodawcza w RP.  
1. Sejm i Senat. 

2. Wybory do sejmu i senatu 

3. Posłowie i senatorowie. 

4. Organy parlamentu 

Zadania zostały przesłane uczniom termin wykonania 6 
kwietnia. 
Konsultacje z uczniami 6 kwietnia (1 godziny) według 
planu lekcji (wyjaśnianie problemów związanych z 
tematem i przesyłanym zadaniem). 

Wychowanie 
fizyczne 

Sebastian  Mydlarz Librus, email Email klasowy, 
Librus, Messenger 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniające 
mięśnie brzucha i grzbietu. Ćwiczenia rozciągające. ( ok. 
45 min.) 
 
Temat: Zestaw ćwiczeń wzmacniających z obciążniem 
własnego ciała. Mały obwód stacyjny. Ćwiczenia 
rozciągające. ( 2x ok. 45 min.) 
 



Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami 
techniki i siły biegowej. (2x ok.45min.) 
 
Temat : Edukacja prozdrowotna. Aktywność fizyczna a 
odporność organizmu. (45 min.) 

Strzelectwo 
sportowe 

Arkadiusz Timofiejuk  
Jolanta Jarczewska 

Dziennik 
elektroniczny 

Materiały wysyłane 
uczniom poprzez 
dziennik elektroniczny 

Bezstrzałowy trening pneumatyczny. (12 godzin) 
 Materiał zostanie wysłany poprzez dziennik 
elektroniczny do 6.04 do godz. 9.00 

wychowanie 
fizyczne 

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

- 6.04.20 Temat: Dbałość o zdrowie jako główny element   
  edukacji zdrowotnej (16.00-17.30). 
- 7.04.20 Temat: Nie ma tego złego co by na dobre nie  
  wyszło, jak radzić sobie z problemami pozytywne  
  aspekty trudnych doświadczeń (godz. 8.00-9.30) 
- 8.04.20 Temat: Doskonalenie poznanych ćwiczeń  
  gimnastycznych, samodzielne prowadzenie ćwiczeń  
  przygotowujących organizm do wysiłku 
  (godz. 16.00-17.30) 
- 15.04.20 Temat: Ćwiczenia z wykorzystaniem    
  przyborów siłowych w/g  inwencji ucznia   
  edukacji zdrowotnej (16.00-17.30). 
- 16.04.20 Temat: Ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni  
  brzucha i grzbietu z przyborem i bez.  
  (godz. 16.30-18.00) 
- 17.04.20 Temat: Ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni   
  obręczy barkowej.  (godz. 8.00-9.30) 
  Ćwiczenia utrwalające oraz konsultacje online. 

wychowanie 
fizyczne 

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

Temat: Obwód stacyjny- kształtowanie siły ogólnej i 
specjalnej oraz sprawności ogólnej  -poniedziałek, ,środa  
oraz piątek 
 
Temat: Metodyka nauczania konkurencji 
lekkoatletycznych(metodyka pchnięcia kulą ,rzutu 
dyskiem i oszczepem)wtorek oraz czwartek 



 
Temat: Każdego dnia wykonywanie Tzw. Szóstki 
Weidera-systemu ćwiczeń wzmacniającemu mięśnie 
brzucha 

Wychowanie 
fizyczne 

Jerzy Mydlarz Librus, email Email klasowy, 
Librus, Messenger 

Temat: Ćwiczenia kształtujące, wzmacniające i 
rozciągające w małym obwodzie stacyjnym. (2 x 45 min.) 
 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem 
obciążenia własnego ciała. Elementy techniki biegowej. 
Ćwiczenia rozciągające. (2 x ok.45 min.) 

 


