
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 1c4 w dniach 30.03. – 3.04. 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: Cykle rozwojowe grzybów 

(1h) 

Teoria i zadania zostaną przesłane 

uczniom  na e-maila klasowego. 

Temat : Porosty-jako przykład   

symbiozy obligatoryjnej 

organizmów. 

 ( 1h) 

Teoria i zadania zostaną przesłane 

uczniom  na e-maila klasowego 

Temat : Powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości z grzybów 

- Zadania będą przesłane przez 
pocztę mailową. Lekcja będzie 
prowadzana przez skypa 3 kwietnia 
o godz. 11.00. 

 
chemia  
 

 
Adam Cudowski 

Librus 
(informacje 
bieżące), 
moodle 
(materiały 
dydaktyczne) 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na 

platformę moodle 

Temat: Reakcje jonowe w 

roztworach wodnych (3h)  

Teoria oraz przykładowe zadania 

zostały przesłane Uczniom w formie 

pliku pdf. Plik został dołączony na 

platformie moodle. Ponadto 

przesłany zostanie link do filmu, 

gdzie Uczniowie będą mogli 

poszerzyć wiadomości będące 

tematem zajęć. 

 

Uczniowie w dniach: 30.03.-

03.04.2020 powinni zaznajomić się z 

przesłanym plikiem i filmem oraz 

wykonać zlecone zadania i wysłać je 

do 03.04.2020 na adres mailowy: 

cudowski.adam@gmail.com lub na 
platformę moodle 

 
język polski  
 

 
Katarzyna 
Nurkowska 

Librus, 

e-mail 

Lekcje dostępne w 
internecie pod 
wskazanym 
adresem 

Temat : Ćwiczenie umiejętności 

czytania ze zrozumieniem (1h) 

 

Temat: Człowiek – Bóg- świat w 

poezji metafizycznej M.Sępa – 

Szarzyńskiego. (2h) 

 

Temat: W.Szekspir – najsłynniejszy 

dramaturg w dziejach literatury(2h) 

 

Temat : Reagowanie pracy 

twórczej.(1h) 

mailto:cudowski.adam@gmail.com


Termin zakończenia  zadania : 3.04.  

 

 
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: Rozwiązywanie równań 

kwadratowych. 

Temat:  Nierówności kwadratowe. 

Temat:  Rozwiązywanie nierówności 

kwadratowych. (2godz.) 

Teoria i zadania zostaną przekazane 

uczniom  na kursie na discordzie oraz 

zostaną wysłane na Messengerze na 

grupie klasowej. Zadania należy 

wykonać do 03 kwietnia  (4godz.) 

geografia  
 
 

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

Temat: Procesy wulkaniczne i 
sejsmiczne na Ziemi (1 godz)  
- rozmieszczenie wulkanów i trzęsień 
ziemi 
- typy wulkanów 
- przyczyny procesów sejsmicznych 
- skutki procesów wulkanicznych i 
sejsmicznych 
(zadania zostaną udostępnione do 
30.03, termin wykonania do 6.04) 

fizyka  Mariola Mucha librus, e-mail, 

sms 

Librusem Temat: Powtórzenie - praca, moc, 
energia. 
 
Polecenie zebrania zdobytej wiedzy i 

podsumowanie działu oraz 

przygotowanie „ściągi” – 

skondensowany zapis 

najważniejszych informacji, praw, 

definicji 

język angielski Anna Szuchalska Librus, email Materiały są 

wysyłane za 

pomocą dziennkia 

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 

4. Developing vocabulary: Phrasal 

verbs connected with sport + 

Listening: Origin of 

http://norwid.bialystok.pl/


basketball Słownictwo: Czasowniki 

frazowe związane ze sportem + 

Słuchanie: Historia koszykówki 

5. Grammar in context: Non-defining 

relative clauses Gramatyka: Zdania 

względne niedefiniujące 

 
język angielski  Kazimierz 

Klekotko 

e-mail Online 

 

krótka kreatywna 

praca pisemna /by 

Friday 

krótka kreatywna 

praca pisemna /By 

Saturday 

31.03: analiza poprawnych 
odpowiedzi p.106 
02.04: ex 3/ in writing and a 

question 3: what mistakes have you 

occurred to you? 

03.04: page 109; and ex 10 in writing 
on all these points 
07.04: zadania czytania i pisania 
p.113 and workbook p.94 
 

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: Was machst du am Abend?  

- poznajemy pory dnia, opisujemy 

krótko swój dzień; 

- odmiana czasowników: sehen, 

lesen; 

- dla uczniów zaawansowanych: 

ćwiczenia utrwalające  

  odmianę czasowników 

nieregularnych. 

 

Termin wysłania: do 30.03 

Temat: Was macht Mina unter der 

Woche?  

- ćwiczenie sprawności rozumienia 

tekstów czytanych; 

- wprowadzenie odmiany 

czasowników rozdzielnie  

   złożonych; 

- dla uczniów zaawansowanych: 

ćwiczenie sprawności 

  rozumienia tekstów czytanych.  

Termin wysłania: do 02.04. 

język rosyjski  Barbar 

Ostaszewska 

Librus, e-mail, 

platforma 

Moodle 

Wyślę objaśnienia 

na mail klasy, 

sprawdzę zadania 

u niektórych 

uczniów, wyślę 

wiadomość 

zwrotną 

Temat:  Omówienie najczęściej 

popełnianych błędów w wykonanych 

ćwiczeniach 

 

Temat: Powtórzenie materiału z 

rozdziału 3 na podstawie  zeszytu 

ćwiczeń 

historia Krzysztof 

Rogowski 

Mesenger, 

Librus,  

platforma 

Discord 

Nauczyciel 

prowadzi zajęcia 

online na 

Discordzie; 

uczniowie pracują 

- w poniedziałek oraz we czwartek w 

godz. 8.15-9.00 nauczyciel prowadzi 

zajęcia online na platformie Discort. 

-  uczniowie nie mogący wziąć 

udziału w zajęciach online proszeni 



z podręcznikiem są o kontakt z nauczycielem. 

 

informatyka Małgorzata 

Wilczewska 

Librus materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

w Librusie lub na 

e-maila klasowego 

Temat: Uczestnictwo w kursie e-

learningowym. 

Zapisywanie algorytmów 

iteracyjnych. 

(1 godz.) 

Teoria i zadania będą przesłane w 

Librusie do 2 kwietnia. 

Zadania należy wykonać do 8 

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: Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej 

1. Konstytucja i zasady ustroju 

RP 

2. Stany nadzwyczajne 

3. Władza świecka a władza 

duchowna 

4. Procedura zmiany 

konstytucji w Polsce 

Zadania zostały przesłane uczniom 

termin wykonania 27 marca 

Konsultacje z uczniami 30 marca (1 

godziny) według planu lekcji 

(wyjaśnianie problemów związanych 

z tematem i przesyłanym zadaniem) 

filozofia Emilia Rogowska librus, e-mail  materiały i zadania 
zostaną  przesłane 
na 
e-maila klasowego 
lub Librus. 

Temat: Doskonałe państwo-
sprawiedliwy człowiek. 
Poznanie utopijnej wizji państwa 
Platona. Analogia między ludzką 
duszą a sprawiedliwym państwem . 
Materiały będą przesłane przez e-
mail. 
Data wykonania zadania do 
03.04.2020 – przesyłamy e-mail 
zwrotny na adres podany uczniom. 

religia  s.Tomira librus, e-mail, 

fb, 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na 

e-maila klasowego 

Temat: Miłosierdzie Boże  1 h 

- Dar Miłosierdzia Bożego ; 

przesłanie Jezusa pozostawione św. 

s. Faustynie; poświęcenie świata 

Miłosierdziu Boga - Jan Paweł II 

Temat: Bł. Ks. Michał Sopoćko 

- Ufność w Miłosierdzie Boże dla 

człowieka  i świata; Koronka do 

Bożego Miłosierdzia 

wf 

 

Sebastian Mydlarz Librus, email 

 

Materiały oraz 

rozpiski 

treningowe 

wysyłam na maile 

klasowe i poprzez 

aplikację 

Messenger 

Temat: Edukacja prozdrowotna. 

Zdrowe żywienie i aktywność 

fizyczna a rozwój intelektualny, 

emocjonalny i społeczny uczniów. 

(45 min.) 

Temat: Ćwiczenia rozciągjące 

mięśnie grzbietu (mm. prostownika 

grzbietu i mm. czworoboczne) (ok.45 

min.) 



Temat: Ćwiczenia wzmacniające z 

użyciem obciążenia własnego ciała w 

formie małego obwodu stacyjnego. 

Ćwiczenia rozciągające. (ok. 45 min.) 

 

wf Anna Wysocka librus, 

platforma 

Moodle 

Materiały są 

umieszczane na 

platformie Moodle  

i  librus 

Temat :Układ   ćwiczeń  wolnych-

doskonalenie.  

Estetyka,  tempo ,poprawność 

wykonywania ćwiczeń . 

Zagadnienie wysłane poprzez pocztę 

mailową. Zadanie należy wykonać  

30.03.2020 i 31.03.2020 

2 godz lekcyjne 

 

Temat: Zdrowe żywienie i aktywność 

fizyczna a rozwój intelektualny i 

społeczny uczniów. Zagadnienia i 

teoria będą wysłane w  li brusie  

02.04.2020 

wf  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: Przepisy gry w piłkę siatkową 
- mechanika sędziowania, 
interpretacja i najnowsze tendencje 
sędziowania. 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające 
mm. uda (mm. czworogłowy uda i 
mm. dwugłowy uda). Przykładowy 
zestaw ćwiczeń dostosowany do 
poziomu sprawności fizycznej 
ucznia. 
Temat:  Ćwiczenia wzmacniające 
mm. brzucha (mm. brzucha prosty 
wew. i zew. oraz mm. skośne 
brzucha wew. i zew.). Przykładowy 
zestaw ćwiczeń dostosowany do 
poziomu sprawności fizycznej 
ucznia. 

edb  Barbara Kukiełko Librus Librus Pogryzienia, użądlenia, wstrząs 
.Podręcznik str. 82 strona 
internetowa 
www.pierwszapomoc.net.pl   

religia 

prawosławna 

Grażyna Karpiuk Librus Librus Temat: Wielki Post 

- Znaczenie Wielkiego Postu 

- Wielki Tydzień 

- Wielka Środa 

- Wielki Czwartek (Ostatnia 

Wieczerza) 

- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie 

Jezusa) 

 

 

http://www.pierwszapomoc.net.pl/
http://www.pierwszapomoc.net.pl/

