
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 1c 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 ) 

matematyka 

 

Agnieszka Leszkowicz 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 

25 – 27.03.2020 

Temat: Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem równań 

kwadratowych. 

Temat: Rozwiązywanie zadań zadań optymalizacyjnych 

wykorzystaniem funkcji kwadratowej. 

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.) 

 

chemia Adam Cudowski  Librus (informacje 

bieżące), moodle 

(materiały 

dydaktyczne) 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane na 

platformę moodle 

25 – 27.03.2020 

Temat: Produkcja szkła (1h)  

Teoria oraz przykładowe zadania zostały przesłane 

Uczniom w formie pliku pdf. Plik został dołączony na 

platformie moodle.  

Uczniowie w dniach: 25-27.03.2020 powinni zaznajomić  

się z przesłanym plikiem. 



30.03.2020 - 03.04.2020 

Temat: Rodzaje substancji leczniczych. Witaminy (1h)  

Teoria oraz przykładowe zadania zostały przesłane 

Uczniom w formie pliku pdf. Plik został dołączony na 

platformie moodle. 

Uczniowie w dniach: 30.03.-03.04.2020 powinni 

zaznajomić się z przesłanym plikiem 

06.04.2020 - 10.04.2020 

Temat: Dawka lecznicza i dawka toksyczna. Wyliczanie 

LD50 (1h) 

Przykładowe zadania zostaną przesłane Uczniom w pliku  

word/pdf. Plik zostanie dołączony na platformie moodle.  

Uczniowie w dniach: 06-08.04.2020 powinni zrobić 

przesłane  przykłady i przesłać nauczycielowi na adres 

mailowy: 

cudowski.adam@gmail.com lub na platformę moodle 

historia 

 

 

Marek Kawczyński  Platforma Discord, 

Grupa klasowa na 

Fb, wirtualna klasa 

na platformie 

classroom 

Materiały i 

zadaniaumieszczane 

są na platformie 

classroom 

Praca zdalna z E-

podręcznikiem 

Temat: II wojnaświatowa 1939-1941 

1. Agresja niemiecka na Danię i Norwegię 

2. Atak III Rzeszy na zachodnią Europę 

2. Bitwa o Anglię 

4. Wojna a Bałkanach 

Wirtualne lekcje na Platformie Discord odbędą się 26 i 27 



marca w godzinach 10.00-11.00 

Wychowanie 
fizyczne 
 
 

Rafał Morozewicz Librus, e-mail, 
grupa klasowa,  
kontakt 
indywidulny z 
uczniem 

Materiały są 
umieszczone na 
platformie modle 
oraz są wysłane na e-
mail każdej klasy. 

Temat: Sprawność fizyczna – ćwiczenia ogólnorozwojowe 
poprawiające wytrzymałość, szybkość, gibkość, siłę RR, 
NN, siłę mm. brzucha, siłę mm. grzbietu. 
Temat: Ćwiczenia rozciągające partie mięśniowe kończyn 
górnych i kończyn dolnych. 
Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową – mechanika 
sędziowania, interpretacja i najnowsze tendencje 
sędziowania. 

 
Wychowanie 
fizyczne 
 

 
Beata Suchocka 

 
librus 

 
Omówienie układu i 
pokaz odbył się na 
zajęciach szkolnych 
dnia 6.03.2020r.  

Temat: Doskonalenie układu ćwiczeń gimnastycznych ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na estetykę i tempo 
wykonywanych  ćwiczeń. 
 

(postawa zasadnicza, siad prosty, leżenie przewrotne, 
podpór łukiem z leżenia tyłem, leżenie przerzutne, 
przewrót w tył z przysiadu podpartego, postawa 
zasadnicza) 
 

2x45min  
(15min. - przygotowanie organizmu do wysiłku, 25 
min. - doskonalenie układu, 5 min. - ćwiczenia 
rozciągające) 
 

Wychowanie 

fizyczne 

 

Katarzyna Ciepły librus, e-mail materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na librusa 

Temat: Ruletka ćwiczeń. - 26.03.2020r 

- Zestaw ćwiczeń sprawnościowo-wzmacniających, 

poprawiających sprawność, zdrowie i kondycję. 

Ćwiczenia maja na celu wzmocnienie wszystkich 

partii mięśniowych przez dobra zabawę.  

Instrukcja i zadania będą przesłane na librusa.  



Planowana lekcja odbędzie się dniu 25 marca. 

Temat: Przepisy piłki nożnej. - 27.03.2020r 

Zapoznanie się z zasadami gry w piłkę nożną i 

zastosowanie ich w czasie meczu.  

Wszystkie informacje zostaną przesłane na librusa. 

Planowana lekcja odbędzie się dniu 26 marca. 

 

fizyka Mariola Mucha-Grabowska librus, e-mail, sms materiały i zadania 
zostały  przesłane 
„Librusem” 

Temat: Reaktory jądrowe w gospodarce i nauce. 
 
Przesłano zalecenia, wskazówki. 
 
Planuję sprawdzian i zastanawiam się, jak ma się odbyć. 
Uczniowie zostaną poinformowani. 

Religia 

Prawosławna 

 

 

 

Grażyna Karpiuk Librus 

 
Informacja dla 

uczniów i rodziców 

na Librusie 

 

Temat: Wielki Post 

- Znaczenie Wielkiego Postu 

- Wielki Tydzień 

- Wielka Środa 

- Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza) 

- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie Jezusa) 

 

 

Wiedza o kulturze Łukasz Wiśniewski  librus, materiały i zadania 

zostaną  przesłane za 

pośrednictwem 

dziennika 

elektronicznego, 

(26.03) Temat:  Architektura : sztuka budowania i 

kreowania przestrzeni. 

 

Teoria i zadania do wykonania zostaną przesłane za 



pośrednictwem dziennika elektronicznego  

Język polski Łukasz Wiśniewski  librus, e-mail, materiały i zadania 

zostaną  przesłane za 

pośrednictwem 

dziennika 

elektronicznego, 

(26.03) Temat:  „Nie porzucaj nadzieje…” Optymizm 

renesansowego i współczesnego humanisty 

 

Przypomnienie wiedzy z poprzednich epok, teoria, jak i 

zadania do wykonania zostaną przesłane uczniom za 

pośrednictwem dziennika Librus. Zadania należy 

wykonać do piątku (27.03.2020r.) 

 

Religia katolicka Robert Sołowiej Librus 
(wiadomości), 
adres meilowy 
wygenerowany dla 
każdej klasy. 

Materiały w postaci 
linków oraz pytań 
problemowych są 
wysyłane uczniom 
przez wiadomości w 
librusie natomiast 
wypowiedzi są 
odsyłane przez 
uczniów na 
wygenerowany mail 
klasowy. 

T: Ideał ucznia Chrystusowe – droga błogosławieństw. 
- Ile i jakie są błogosławieństwa ? 
- jaki mają wpływ na nasze życie religijne ? 
Link do artykułu zamieszczonego na serwerze 
chrześcijańskim serwerze Opoka.pl. 
 
T: Misja wspólnoty Chrystusowych uczniów. 
Jakie jest przesłanie Kościoła oraz zadania każdego z nas 
chrześcijan. Link do filmu o tej tematyce. 
 
 

biologia Anna Pietryczuk Dziennik 

elektroniczny Librus, 

Platforma moodle 

materiały i zadania 

zostały umieszczone 

na platformie moodle 

Temat: Czym jest różnorodność biologiczna? (1h) 

- poziomy różnorodności biologicznej; 

- główne czynniki geograficzne kształtujące różnorodność 

gatunkową i ekosystemową Ziemi (1 godz.)   

Uczniom przez dziennik Librus zostało zlecone 

opracowanie tematu z podręcznika (praca z 

podręcznikiem), a zadania do wykonania zostały 



umieszczone na platformie moodle. Czas wykonania 

zadania do 31 marca 2020r. 

 

Wiedza o 

społeczeństwie 

  

Krzysztof Maleszewski FB Lekcja na żywo on-

line prowadzona na 

FB w grupie klasy 

Temat 26.03: Prawa człowieka - lekcja powtórzeniowa – lekcja 

na żywo o godz. 8.15 

 

Podstawy 

przedsiębiorczości 

 

Iwona Bezubik Librus 

Platforma 

edukacyjna 

junior.org.pl 

Informacja wysłana 

przez Librus. 

Zadania przesyłane 

przez uczniów za 

pomocą platformy 

FMP(wszyscy mają 

hasła i loginy) 

Temat: Moje finanse 

Do 27.03 uczniowie mają wykonać i przesłać za pomocą 

platformy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości  

rozwiązane zadania z działów: Polubić banki, Świat 

finansów, Bezpieczne finanse -( 2 godz) 

 

 

 


