
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 1B w dniach 6 - 8 kwietnia i 15-17 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 nauka  

zdalna z e-

podręcznikiem 

06.04-Temat: Tragiczna wielkość i 

patetyczna śmieszność Don Kichota (1 

godz) 

06.04-Temat: Słowa i ich znaczenia 

(1godz) 

07-08.04-Temat: Ideologia sarmatyzmu 

w „Pamiętnikach” Paska ( 2 godz) 

 

Treści oraz zadania zostaną wysłane za 

pośrednictwem dziennika Librus 

 

15.04- Temat: Oswajanie obcości przez 

Sarmatę (1 godz.) 

 

godz.  

wychowawcza 

Iwona 

Bankiewicz-
Zabielska 

Librus, e-mail, kontakt 

sms i telefoniczny 
 ( w razie potrzeby) 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane za 
pomocą dziennika 

Librus 

08.04- Temat: Warunki dobrego 

kontaktu między ludźmi ( 1godz) 
Kontakt z młodzieżą oraz ich rodzicami za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, 

dziennika Librus oraz kontakt telefoniczny.   

15.04- Temat: O sile ambicji i motywacji 

wewnętrznej.. ( 1 godz) 

 Proszę o obejrzenie filmu 

htps://www.youtube.com/watch?v=Omq5al

Y40Ow 

Mateusz Grzesiak, Jesteś wyjątkowy 

1. Co autor chciał nam uświadomić? 

2. Na co zwraca uwagę Grzesiak? 

3. Co powinno być ważne dla nas? 
4. Czym nie powinniśmy się przejmować 

realizując swoje cele? 

 

matematyka Marzenna 

Popławska 

Librus, e mail 

klasowy, grupa 

klasowa na 

messengerze 

discord 

Materiały z 

nagranymi filmami z 

moim tłumaczeniem 

nowych tematów 

oraz instrukcje i 

wskazówki wysyłam  

przez messengera 
lub na maila 

klasowego 

prezentacje w 

programie discord 

Temat: Rozwiązywanie zadań z 

zastosowaniem wzorów redukcyjnych ( 1 

g) 

Temat: Twierdzenie sinusów i jego 

zastosowanie do rozwiązywania zadań 

( 2 g) 

po świętach 

Temat: Twierdzenie cosinusów i  jego 

zastosowanie do  rozwiązywania zadań 

( 2 g) 

Uczniowie otrzymają zadania do 

wykonania do środy ( 8.04)  i do piątku po 

świętach (17 .04) 

język angielski Anna Szuchalska Librus, e-mail, Google 

classroom, Skype, 

norwid.bialystok.pl 

Materiały są 

wysyłane za pomocą 

dziennkia 

elektronicznego oraz 

umieszczane w 
google classroom 

6.04 Developing vocabulary: noun suffixes 

+ Listening: Extracurricular activities 

Słownictwo: Tworzenie rzeczowników 

przy pomocy przyrostków + Słuchanie: 

Zajęcia pozalekcyjne 



Lekcja przez Skype. 1h 

7.04 Grammar in context: Zero, first and 

second conditionals. 

Gramatyka: Zdania warunkowe typu 

zerowego, pierwszego i drugiego. Lekcja 

odwrócona. Powtórzenie wiadomości ze 

szkoły podstawowej. Praca własna 

uczniów. 1h 

17.04 Grammar in context: Zero, first and 

second conditionals. 

Gramatyka: Zdania warunkowe typu 

zerowego, pierwszego i drugiego 

Materiały z podręcznika. 1h 

 

język angielski Kazimierz 

Klekotko 

E-mail 

 

 

 

 

 

 

e-mail   Przesłać 

pisemną pracę przed 

weekendem 
 

 

 

e-mail – rozwiązania 

do zadań zostaną 

przesłane on the 

weekend 

website: 

britishcouncil.teens: 

-skills =listening 

level B2 /title: Sports 

interviews 

 

 

online 

 

 

 

 

 

online 

07. 04.  Reflections on new sports – 

First listen, then do 2 tasks there. Finally, 

you can see the tapescript,  if need be. 

 

 

 

 

16.04: czytanie i pisanie- task 1=2 

questions and task 2= 3 questions/p. 50 

 

 

 

 

17.04: list formalny B/p. 51, zadania: 
3,4,5/p.50 

język rosyjski Elżbieta 

Jabłońska 

Librus, Moodle, e-mail Materiały 

umieszczane na 

platformie Moodle, 
 za pośrednictwem 

platformy Librus i 

kontakt mailowy 

Określanie form spędzania wolnego czasu. 

Przedstawianie zainteresowań swoich i 

znajomych 

Materiały i zadania do wykonania 

udostępnione przez Modle. (2 godz.) 

 

15-17 kwietnia2020r 

Redagowanie wypowiedzi na temat 

spędzania czasu wolnego w tygodniu. 

Materiały i zadania do wykonania 

udostępnione przez Modle. (1 godz.) 

 

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: Ochrona praw człowieka w 

Polsce. 

1. Praw człowieka w Konstytucji RP. 

2. Rzecznik Praw Obywatelskich. 

3. Rzecznik Praw Dziecka. 

4. Prawo do prywatności. 

5. Skarga konstytucyjna. 

Zadania zostały przesłane uczniom termin 

wykonania 16 kwietnia 

Konsultacje z uczniami 16 kwietnia (1 



godziny) według planu lekcji (wyjaśnianie 

problemów związanych z tematem i 

przesyłanym zadaniem) 

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

zostaną przesłane 

uczniom przez 

dziennik 

elektroniczny 

 

Temat : Zagrożenia różnorodności 

biologicznej. ( 1h) 

-Przyczyny wymierania gatunków 

A. bezpośrednie 

B. pośrednie 

- Teoria i zadania będą przesłane  uczniom 

przez dziennik elektroniczny Librus  w 

postaci linku do strony e-podręczniki. 

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-

bioroznorodnosci/DnsGSp5vn 

 

Temat : Wymieranie zwierząt  i roślin  

( 1h) 

- Teoria i zadania będą przesłane  uczniom 

przez dziennik elektroniczny Librus  w 

postaci linku do strony e-podręczniki .   

https://epodreczniki.pl/a/wymieranie-

zwierzat/DsIDR3PWf 
 

https://epodreczniki.pl/a/wymieranie-

roslin/DO2hxpVrJ 
 

historia Małgorzata 

Grabowska 

Librus, e-mail, 

platforma MOODLE  
(4lo), Google-dysk 

Lekcja, materiały, 

instrukcje w kursie: 

„Historia” 

Temat: Polskie Państwo Podziemne 

Lekcja w sieci - należy obejrzeć 2 filmiki i 

prezentację oraz wykonać kartę pracy i 

wysłać ją na Moodle – termin – środa po 

Świętach – 15.04 

Pełna informacja na platformie: 

norwid.bialystok.pl 

Uczniowie przesyłają Kartę Pracy_PPP na 

Moodle – 15.04 

 

Temat: Komuniści i ich program 

Lekcja w oparciu o e-podrecznik 

Pełna informacja na platformie: 

norwid.bialystok.pl 

Ogólne zagadnienia – podręcznik Po 

prostu- str.226 

 

fizyka Mariola Mucha- 
Grabowska 

Librus, e-mail Librus Temat: Synteza jądrowa. 

 

Przesłane zostaną zalecenia, wskazówki, 

zadania. 

Główne źródło – podręcznik. Do 

wykonania jedno zadanie dające w efekcie 

notatkę zawierającą wszystkie 

najważniejsze wiadomości. Uczniowie 

zostaną poinstruowani 

informatyka Małgorzata 

Wilczewska 

Librus materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

 w Librusie lub na 
e-maila klasowego 

Temat: Rozwiązywanie problemów 

algorytmicznych (1godz.) 

Teoria będzie przesłana w Librusie do 8 

kwietnia. 

 

chemia Ewa Noskowicz Librus, e-mail Materiały są Temat: Substancje uzależniające. 



wysyłane na e-mail 

klasowy lub pocztę 

Librus 

- 1 godzina (7.04.20) 

•Alkoholizm 

Nikotynizm 

Lekozależność 

Narkomania 

Uzależnienie od kofeiny 

Materiały i zadania do wykonania zostaną 

udostępnione 7.04.20, termin wykonania do 

16.04.20. 

podstawy 
przedsiębiorczo

ści 

Iwona Bezubik Librus Materiały 
edukacyjne 

przesłane za pomocą 

Librusa z Google 

Dysk, prace uczniów 

przesyłane na e-mail 

Temat: Zakładanie firmy. (1godz) 

-procedura rejestracji firmy 

-wypełnianie wniosku CEIDG-1 
Praca z podręcznikiem i przesłanie 

materiałów przez Librus  w dniu 6.04. 

 

 

Temat : Działalność nierejestrowana 

(1godz) 

- kiedy można prowadzić działalność 

nierejestrowaną 

-jakie są korzyści z działalności 

nierejestrowanej 

- jakie są obowiązki w działalności 

nierejestrowanej 

Przesłanie linku do materiałów 

szkoleniowych w dniu 15.03. Odpowiedzi 

uczniów na wysłane przez Librus pytania. 

 

edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Barbara 

Kukiełko 

Librus Praca z 

podręcznikiem i 

ćwiczeń do 
wykonania, 

przesłanie  

materiałów 

Indywidualne środki ochrony przed bronią 

masowego rażenia. Praca na ocenę do 

wykonania do 17.04 i przesłania na 
dziennik wiadomości do nauczyciela jest 

podana na konta uczniów przez dziennik 

religia katolicka Fo-Yao Edewou Librus (grupa klasowa) Materiały zostaną 

przesłane na Librus 
Temat 1: Pragnienie Jezusa, a 

koronawirus 

Temat 2: Jak przyjmować Komunię 

duchową? 

15-17 kwietnia2020r 

Temat 1: Czym jest dla mnie religia? 

Temat 2: „Nie marnuj swojego życia” 

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. (8 

godzin) 

 Materiał zostanie wysłany poprzez 

dziennik elektroniczny do 6.04 do godz. 

9.00 

wychowanie 

fizyczne 

Jacek 

Markiewicz 

Librus, e-mail, 

WhatsApp (grupa 

klasowa) 

Materiały i zadania 

zostaną przesłane na 

WhatsApp (grupa 

klasowa) 

06.04: Nauka podań i chwytów w piłce 

ręcznej. Teoria i zadania zostały wysłane na 

WhatsApp (1 godzina) 

06.04: Nauka kozłowania ze zmianą tempa 

i kierunku w piłce ręcznej. Teoria i zadania 



zostały wysłane na WhatsApp (1 godzina) 

07.04: PN. Doskonalenie komunikacji 

werbalnej. Teoria i zadania zostały wysłane 

na WhatsApp (2 godziny) 

08.04: PN. Doskonalenie gry z 

wykorzystaniem bocznych sektorów 

boiska. Teoria i zadania zostały wysłane na 

WhatsApp (2 godziny) 

15.04: PN. Małe gry. 1x1, 2x2,3x3. Teoria i 

zadania zostały wysłane na WhatsApp (2 

godziny) 

16.04: PN. Doskonalenie gry w ataku 

pozycyjnym. Teoria i zadania zostały 

wysłane na WhatsApp (2 godziny) 

17.04: Nauka rzutu z wyskoku w piłce 

ręcznej. Teoria i zadania zostały wysłane na 

WhatsApp (1 godzina) 

17.04: PN. Gra sprawdzająca wyuczone 

elementy gry. 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) 

wiedza o 

kulturze 

Łukasz 

Wiśniewski 

Librus materiały i zadania 

zostaną  przesłane za 

pośrednictwem 

dziennika 

elektronicznego 

Temat:  Nowe praktyki sztuki – działanie 

przede wszystkim. 

Teoria i zadania do wykonania zostaną 

przesłane za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego 

geografia Danuta 

Dobreńko 

Librus, email Materiały są 

wysyłane na pocztę 

Librus 
 

Temat: Nowoczesne technologie 

informacyjne ich wpływ na gospodarkę 

świata 
(1 godz. ) 17.04 

- znaczenie TIK 

- nowoczesne technologie a rynek pracy 

(zadania zostaną wysłane do 17.04) 

 



 


