
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 1B 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 ) 

język polski Iwona 

Bankiewicz-

Zabielska 

Librus, e-mail materiały i zadania 

zostaną  przesłane za 

pomocą dziennika 

Librus oraz , praca 

zna adres email 
klasy , nauka  zdalna 

z e-podręcznikiem 

Temat 1 : Refleksje egzystencjalne w 

poezji metafizycznej. 

Temat 2 : Wątły, niebaczny, rozdwojony w 

sobie- M. Sęp-Szarzyński. 

Temat 3: Poeta dworu i salonu, czyli Jan 
Andrzej Morsztyn. 

Temat 4: Po co walczyć z wiatrakami? 

Tematy 2-4 realizujemy w oparciu o e-

podręcznik w kolejności: 

• https://epodreczniki.pl/a/watly-
niebaczny-rozdwojony-w-sobie---mikolaj-

sep-szarzynski/DIBvGFKaI 

• https://epodreczniki.pl/a/poeta-
dworu-i-salonu-czyli-jan-andrzej-

morsztyn/DuA5HOnOg 

• https://epodreczniki.pl/a/po-co-
walczyc-z-wiatrakami-don-

kichotnbspmiguela-de-cervantesa-

saavedry/D1K5FRezE 

godz.  

wychowawcza 

Iwona 

Bankiewicz-

Zabielska 

Librus, e-mail, kontakt 

sms i telefoniczny 

 ( w razie potrzeby) 

rozmowy, 

wiadomości 

Bieżący kontakt wychowawcy związany z 

nauczaniem zdalnym 

matematyka Marzenna 

Popławska 

Librus, e mail 

klasowy, grupa 

klasowa na 

messengerze 

Materiały z 

nagranymi filmami z 

moim tłumaczeniem 

nowych tematów 

oraz instrukcje i 

wskazówki wysyłam  

przez messengera 
lub na maila 

klasowego 

Temat : Rozwiązywanie tożsamości 

trygonometrycznych ( 2 g) 

Temat :  Wzory redukcyjne ( 2 g) 

Temat: Zastosowanie wzorów 

redukcyjnych do  rozwiązywania zadań 

( 1g) 

Uczniowie otrzymają zadania do 
wykonania do środy ( 1.04)  i do piątku 

( 3.04) 

język angielski Anna Szuchalska Librus, e-mail klasy, 

norwid.bialystok.pl, 

Skype 

Materiały są 

wysyłane za pomocą 

dziennika 

elektronicznego oraz 

umieszczane na 

platformie 

norwid.bialystok.pl 

1. Vocabulary: Sport and sports 

venues; Sports equipment and 

scores 

Słownictwo: Sporty, obiekty 

sportowe, sprzęt sportowy, 

punktacja w sporcie 

2. Reading: The game before the game 

Czytanie: Artykuł na temat przesądów 

związanych z zawodami sportowymi. 

3. Grammar in context: Defining relative 

clause Gramatyka: Zdania względne 

definiujące 

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 
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on  this variety of strange behaviours in 

sport/ przesłane 23.03 

język rosyjski Elżbieta 

Jabłońska 

Librus, Moodle, e-mail Materiały 

umieszczane na 

platformie Moodle, 

 za pośrednictwem 

platformy Librus i 

kontakt mailowy 

Ankieta na temat roli komputera w życiu i 

leksyka związana z komputerem. 

Odmiana przymiotnika z rzeczownikiem, 

słownictwo związane z hobby. 

Materiały i zadania do wykonania 

udostępnione przez Modle. (2 godz.) 

 

biologia Anna Snarska Librus, e-mail, skype materiały i zadania 
zostaną przesłane 

uczniom przez 

dziennik 

elektroniczny 

 

Temat : Bioróżnorodność i jej rodzaje.  
( 1h) 

- Teoria i zadania będą przesłane  uczniom 

przez dziennik elektroniczny Librus do 31 

marca w postaci linku do strony e-

podręczniki. 

historia Małgorzata 

Grabowska 

Librus, e-mail, 

platforma MOODLE  
(4lo), Google-dysk 

Lekcja, materiały, 

instrukcje w kursie: 

„Historia” 

Temat: Katyń – wydarzenia 1940 r. i ich 

historyczne i polityczne konsekwencje 

Pełna informacja na platformie: 

norwid.bialystok.pl 

Temat: W okupowanej Polsce –sytuacja 

Polaków w latach 1939 - 1945 

geografia Danuta 

Dobreńko 

Librus, e-mail Materiały są 

wysyłane na e-mail 

klasowy  lub pocztą 

Librus 

Temat: Regiony turystyczne świata 

 (1 godz) 3.04 

- ważne obszary turystyczne 

- przyczyny rozwoju turystyki 

- skutki rozwoju turystyki na świecie 

- ważne obiekty turystyczne świata 

(zadania zostaną udostępnione 3.04, termin 
wykonania do 7.04) 

fizyka Mariola Mucha- 

Grabowska 

Librus, e-mail Librus Temat: Reaktory jądrowe w gospodarce i 

nauce. 

 

Przesłane zalecenia, wskazówki. 

Pod tematem w zeszycie notatka w 

punktach lub mapa myśli. Planowany czas 

zajmowania się fizyką – do 40 min. 

informatyka Małgorzata 

Wilczewska 

Librus materiały i zadania 

zostaną  przesłane 
 w Librusie lub na 

e-maila klasowego 

Temat: Zapisywanie algorytmów 

iteracyjnych w języku programowania. 

(1 godz.) 

Teoria i zadania będą przesłane w Librusie 

do 2 kwietnia. Zadania należy wykonać do 

8 kwietnia. 

chemia Ewa Noskowicz Librus, e-mail Materiały są 

wysyłane na e-mail 

klasowy lub pocztę 

Librus 

Temat: Dawka lecznicza i dawka 

toksyczna. 

- 1 godzina (31.03.20) 

•Rodzaje dawek 

Klasy toksyczności 

Czynniki warunkujące działanie 

substancji leczniczych 

Sposób podania leku a szybkość  jego 

działania 

Materiały i zadania do wykonania zostaną 

udostępnione 31.03.20 ,termin wykonania 

do 2.04.20 

wiedza o 
społeczeństwie 

Marek 
Kawczyński 

Grupa klasowa na Fb, 
wirtualna klasa na 

Materiały 
umieszczane są na 

Temat: Międzynarodowy system ochrony 

praw człowieka 



platformie classroom platformie classroom 

Praca zdalna z E-

podręcznikiem 

1. System ochrony praw człowieka 

2. ONZ 

3. Rada Europy 

4. Unia Europejska 

5. ETPC i jego zadania 

Zadania zostały przesłane uczniom termin 

wykonania 27 marca 

Konsultacje z uczniami 02 kwietnia  

(1 godziny) według planu lekcji 

(wyjaśnianie problemów związanych  

z tematem i przesyłanym zadaniem) 

wiedza 

 o kulturze 

Łukasz 

Wiśniewski 

Librus materiały i zadania 

zostaną  przesłane za 

pośrednictwem 

dziennika 

elektronicznego 

Temat:  Sztuka użytkowa: piękno 

codziennych przedmiotów 

 

Teoria i zadania do wykonania zostaną 

przesłane za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego 

podstawy 

przedsiębiorczo
ści 

Iwona Bezubik Librus Materiały 

edukacyjne 
przesłane za pomocą 

Librusa z Google 

Dysk 

Temat: Cele i rodzaje działalności 

gospodarczej. 

Temat:  Klasyfikacja przedsiębiorstw 

Materiał zostanie wysłany 30.03 

Opracować należy do 3.04 

edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Barbara 

Kukiełko 

Librus Praca z 

podręcznikiem i 

ćwiczeń do 

wykonania, 

przesłanie  

materiałów 

Temat:Broń masowego rażenia. (tekst 

 z podręcznika) film Czarnobyl z2016 r. 

religia 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 są 

przesyłane na 

 e-mail klasowy 

Temat: Wielki Post. 

Znaczenie Wielkiego Postu 

Wielki Tydzień 

Wielka Środa 

Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza) 

Wielki Piątek. Ukrzyżowanie Jezusa 

strzelectwo 
sportowe 

Arkadiusz 
Timofiejuk 

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 

Jacek 

Markiewicz 

Librus, e-mail, 

WhatsApp (grupa 

klasowa) 

Materiały i zadania 

zostaną przesłane na 

WhatsApp (grupa 

klasowa) 

30.03: Nauka elementów obrony: gra 1:1, 

wygarnięcie, krycie każdy swego. Teoria i 

zadania zostały wysłane na WhatsApp  

(1 godzina) 

30.03: Gra szkolna- koszykówka. Teoria i 

zadania zostały wysłane na WhatsApp (1 

godzina) 

31.03: PN. Gry zadaniowe. Wydłużanie 

pola gry. Teoria i zadania zostały wysłane 

na WhatsApp (2 godziny) 

01.04: PN. Gry zadaniowe. Skracanie pola 

gry. Teoria i zadania zostały wysłane na 

WhatsApp (2 godziny) 

02.04: PN. Gry zadaniowe. Z kryciem 



„każdy swego” na swojej połowie boiska. 

Teoria i zadania zostały wysłane na 

WhatsApp (2 godziny) 
03.04: Gra właściwa koszykówka. Teoria 

 i zadania zostały wysłane na WhatsApp  

( 1 godzina) 

03.04: PN. Gry zadaniowe. Na dwa 

dotknięcia. Teoria i zadania zostały 

wysłane na WhatsApp (1 godzina) 

wychowanie 

fizyczne 

Beata Suchocka Librus Informacje będą 

przekazane przez 

librus, YouTube 

Temat: Ćwiczenia na mięśnie pleców. 

Dlaczego warto wzmacniać plecy? 

Trening – full body workout, na podstawie 

udostępnionego materiału przygotowanie 5 
własnych ćwiczeń. 

(45 min x2) 

 


