
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 1c4 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 ) 

 
biologia 

 
Anna Snarska 

librus, e-mail, 
skype 

materiały i 
zadania 
zostaną  
przesłane na 
e-maila 
klasowego, 

Temat: Budowa  grzybów ( 1h)  

Teoria i zadania zostały przesłane 

uczniom  na e-maila klasowego 

Temat : Funkcje życiowe grzybów ( 

2h) 

- Teoria i zadania będą przesłane 
przez pocztę mailową do 26 marca.   

 
chemia 
 

 
Adam Cudowski 

Librus 
(informacje 
bieżące), 
moodle 
(materiały 
dydaktyczne) 

materiały i 

zadania 

zostaną  

przesłane na 

platformę 
moodle 

Temat: Sole – zestawienie 

wiadomości (2h)  

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 w celu powtórzenia zdobytej 
na lekcjach wiedzy. 

 
język polski 
 

 
Katarzyna 
Nurkowska 

Librus, 

e-mail 

Lekcje 
dostępne w 
internecie pod 
wskazanym 
adresem 

Temat : Barok w Europie i w 

Polsce(1h) 

Instrukcja dla ucznia dostępna na  

poczcie Librus 

Temat : W co wierzyć? Religia i 
filozofia baroku.(1h) 

Instrukcja dla ucznia dostępna na  

poczcie Librus 

Termin zakończenia  zadania : 27.03.  

 

 
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 

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.) 

 

geografia 
 
 

Danuta Dobreńko Librus, e-mail, Materiały są 
wysyłane na e-
mail klasowy  
lub pocztą 
Librus 

Temat: Ruch wielkich płyt litosfery i 
jego skutki (1 godz)  
- główne założenia teorii  płyt 
litosferycznych 
- proces spredingu i subdukcji 



(Zadania zostały wysłane do uczniów 
wysłane przez pocztę e-mail. Zadania 
należy wykonać do 25 marca) 

fizyka Mariola Mucha librus, e-mail, 

sms 

materiały i 

zadania zostały  

przesłane 

„Librusem” 

Temat: Energia potencjalna 
sprężystości. 
 
Przesłano zalecenia, wskazówki, 
przydatny link. 
 
Planuję sprawdzian i zastanawiam 

się, jak ma się odbyć. Uczniowie 

zostaną poinformowani. 

język angielski Anna Szuchalska Librus, email Materiały i 

zadania 

umieszczone w 

dzienniku 

Librus i na 

platformie 

Google 

Classroom 

Praca  z tekstem „Green school in 
the city” : 

-     Przeczytaj tekst I odpowiedz 
na pytania w zad. 3 

-        Napisz zdania ze 
słownictwem podkreślonym 
w tekście  

Powtórzenie czasowników 
modalnych: 

- obejrzyj nagranie z tłumaczeniem 
gramatyki 

- wykonaj ćwiczenie 2 i 3/56. 

Przyślij odpowiedzi do piątku 29.03. 
 

język angielski Kazimierz 

Klekotko 

e-mail online 26.03: analiza słownictwa 

związanego z tekstem Adverts go 

viral/zadane 23.03 

27.03: ćwiczenia pisania rozprawki –

pluses and minuses of advertising 

going viral/zadane 23.03 

język 

niemiecki 

Monika 

Ryczkowska 

Dziennik Librus,  

e-mail klasowy 

lub Messenger 

Materiały i 

karty pracy 

zostaną  

przesłane na 

maila i 

umieszczone w 

Librusie 

(zakładka prace 

domowe) 

Temat: Utrwalenie wiadomości z 

działu: „Schule”  

- utrwalenie słownictwa z zakresu: 

szkoła.  

- trening umiejętności dłuższych 

form wypowiedzi (maile)  

- dla uczniów zaawansowanych: 

ćwiczenia utrwalające  

  czas przeszły Perfekt.  

 

Termin wysłania: do 26 marca 

język rosyjski Barbar 

Ostaszewska 

Librus, e-mail, 

platforma 

Moodle 

Materiały i 

zadania 

zostaną 

wysłane na 

librusa lub 

platformę 

Moodle 

Temat: Liczebniki porządkowe w 

mianowniku i dopełniaczu 

Zapoznanie się z tabelami na 

stronie52 w podręczniku. Wykonanie 

ćw.4/51 w podręczniku i ćw. 4/31 w 

ćwiczeniach 



historia Krzysztof 

Rogowski 

zajęcia on-line 

na platformie 

Discord; dla 

osób bez 

dostepu do 

komputera - 

praca z 

podręcznikiem 

str. 140  

 

materiały do 

pracy: zajęcia 

on-line na 

platformie 

Discord; dla 

osób bez 

dostepu do 

komputera - 

praca z 

podręcznikiem 

str. 140 

(wykonanie 

notatki) 

 

Zakres materiału - Cesarstwo 

bizantyjskie. 

informatylka Małgorzata 

Wilczewska 

Librus materiały i 

zadania 

zostaną  

przesłane w 

Librusie lub na 

e-maila 

klasowego 

Temat: Internet jako źródło 

informacji. 

Zapisywanie algorytmów liniowych i 

z warunkami. 

(1 godz.) 

Teoria i zadania będą przesłane w 

Librusie do 27 marca. 

Zadania należy wykonać do 2 

kwietnia. 

wos Marek Kawczyński Grupa klasowa 

na Fb, wirtualna 

klasa na 

platformie 

classroom 

Materiały 

umieszczane są 

na platformie 

classroom 

Praca zdalna z 

E-

podręcznikiem 

Temat: Media, w gąszczu informacji. 

Zadania zostały przesłane uczniom 

termin wykonania 31 marca 

Codzienne konsultacje z uczniami w 

godzinach 14.00-15.00 (wyjaśnianie 

problemów związanych z tematem i 

przesyłanymi zadaniami) 

filozofia Emilia Rogowska nie ma zajęć w 

tym tygodniu 

  

religia s.Tomira    

wf 

 

Sebastian Mydlarz Librus, email 

 

Materiały oraz 

rozpiski 

treningowe 

wysyłam na 

maile klasowe i 

poprzez 

aplikację 

Messenger 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe 

z wykorzystaniem obciążenia 

własnego ciała. Elementy techniki 

oraz siły biegowej.  

Ćwiczenia rozciągające. 

(30 min. każdego dnia) 

wf Anna Wysocka librus, 

platforma 

Moodle 

Materiały są 

umieszczane na 

platformie 

Moodle  i  

librus 

Temat: Próba gibkości dolnego 

odcinka kręgosłupa. Analiza testów 

sprawności fizycznej na podstawie 

testów standardowych.  Teoria i 

zadania będą przesłane przez pocztę 

mailową. Zadania należy wykonać w 

dniu 26.03.2020 r. 

 

wf Rafał Morozewicz Librus, e-mail, 

grupa klasowa,  

kontakt 

indywidulny z 

uczniem 

Materiały są 

umieszczone 

na platformie 

modle oraz są 

wysłane na e-

Temat: Sprawność fizyczna - 
ćwiczenia ogólnorozwojowe 
poprawiające wytrzymałość, 
szybkość, gibkość, siłę RR, NN, siłę 
mm. brzucha, siłę mm. grzbietu. 



mail każdej 

klasy. 

 
Temat: Ćwiczenia rozciągające partie 
mięśniowe kończyn górnych i 
kończyn dolnych. 
 
Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową 
- mechanika sędziowania, 
interpretacja i najnowsze tendencje 
sędziowania. 

edb Barbara Kukiełko Librus Librus Temat: Zatrucia.  
Praca z podręcznikiem.  
https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-
pomoc-w-przypadku-zatrucia/DL0Np 
 

religia 

prawosławna 

Grażyna Karpiuk Librus Librus Temat: Wielki Post 

- Znaczenie Wielkiego Postu 

- Wielki Tydzień 

- Wielka Środa 

- Wielki Czwartek (Ostatnia 

Wieczerza) 

- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie 

Jezusa) 

 

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DL0Np
https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DL0Np

