
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 1c4 w dniach 6-8.04. oraz 15-17.04. 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, 
DISCORD 

materiały i 

zadania zostaną 

przesłane 

uczniom przez 

pocztę 

elektroniczną 

 

Temat : Rośliny pierwotnie wodne.(1h) 

-cechy charakterystyczne 

-formy morfologiczne 

-rozmnażanie 

Temat: Charakterystyka tkanek roślinnych (3 h) 

- klasyfikacja tkanek 

- charakterystyka tkanek twórczych 

- charakterystyka tkanek stałych 

-przystosowanie w budowie tkanek do pełnionych funkcji  

- Teoria i zadania został przesłane  uczniom przez pocztę elektroniczną a także jako link do e- 

podręczników. 

 

 
chemia 
 

 
Adam 
Cudowski 

Librus 
(informacje 
bieżące), 
moodle 
(materiały 
dydaktyczne) 

materiały i 

zadania zostaną  

przesłane na 

platformę 
moodle 

Temat: Hydroliza soli (1h) 
Teoria oraz przykładowe zadania zostaną przesłane Uczniom w pliku  word/pdf. Plik zostanie 
dołączony na platformie moodle.  
Temat: Hydroliza soli (2h) 

Teoria oraz 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 

 
język polski 
 

 
Katarzyna 
Nurkowska 

Librus, 

e-mail 

Lekcje dostępne 
w internecie pod 
wskazanym 
adresem 

6-8.04.2020r. 
Temat: Zbrodnia i jej motywacja – W.Szekspir „Makbet” (2h) 
Temat: Postaci zła w „Makbecie” W.Szekspira (1h) 

 

Instrukcja dla ucznia dostępna na  poczcie Librus 

 

15-17.2020r. 

Temat : Fenomen piękna i czasu – poezja D.Naborowskiego(1h) 

Temat : Słowa neutralne i wartościujące (1h) 

mailto:cudowski.adam@gmail.com


Temat : Ćwiczenia czytania ze zrozumieniem(1h) 

 

Instrukcja dla ucznia dostępna na  poczcie Librus 

 

 
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 

06 kwietnia – 08 kwietnia 2020r. 

Temat: Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. (2godz.) 

Temat:  Miejsca zerowe funkcji kwadratowej. (2godz.) 

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.) 

15 kwietnia – 17 kwietnia 2020r. 

Temat: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. (2godz.) 

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.) 

 

geografia 
 
 

Danuta 
Dobreńko 

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

Temat: Podsumowanie wiadomości o procesach wewnętrznych (1godz)  
(test on-line zostanie udostępniony w godzinach: 15.00-15.45 w dniu 6.04) 

fizyka Mariola 

Mucha-

Grabowska 

librus, e-mail,  Librus Temat: Sprawdzian – praca, moc, energia  ! 
 
Uczniowie zostaną poinformowani o sposobie przeprowadzenia sprawdzianu. 

język 

angielski+ 

Anna 

Szuchalska 

Librus, email Materiały i 

zadania 

umieszczone w 

dzienniku Librus i 

na platformie 

Google 

Classroom 

7.04 Developing vocabulary: noun suffixes + Listening: Extracurricular activities Słownictwo: 

Tworzenie rzeczowników przy pomocy przyrostków + Słuchanie: Zajęcia pozalekcyjne 

Lekcja przez Skype. 1h 

16.04 Grammar in context: Zero, first and second conditionals Gramatyka: Zdania warunkowe 

typu zerowego, pierwszego i drugiego 

Lekcja odwrócona. Powtórzenie wiadomości ze szkoły podstawowej. Praca włąsna 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 / 
 Przesłanie 

online 07.04: zadania czytania i pisania p.107 and workbook p.94 

16.04: wykonanie pracy pisemnej wg wzorców na str 107 i 94 



artykułu  do 
sprawdzenia  

język 

niemiecki  

Monika 

Ryczkowska 

Dziennik 

Librus,  

e-mail 

klasowy lub 

Messenger 

Materiały 

(nagrane przeze 

mnie krótkie 

filmy i karty 

pracy zostaną  

przesłane na 

maila klasowego/ 

Informacje w 

Librusie. 

 

Temat 1: Ostern kommt bald.  

Poznajemy słownictwo związane ze świętami Wielkanocy 

oraz zwyczaje i tradycje obchodzenia tych świąt w krajach niemieckojęzycznych.  

Thema 2: Mein Tag. 

Utrwalenie słownictwa związanego z opisem dnia powszedniego. Czasowniki rozdzielnie 

złożone – ćwiczenia gramatyczne. 

(2 godz.) Termin wysyłania zgodnie z lekcjami w Librusie 

język rosyjski Barbar 

Ostaszewska 

Librus, e-mail,  Wysyłanie 

objaśnień , zdjęć, 

plików; 

wysyłanie 

informacji 

zwrotnych z 

omówieniem 

błędów; 

ocenianie 

Temat: Nazwy lokali gastronomicznych, wykonywanie ćwiczeń ze słuchu oraz ze zrozumienia 

tekstu czytanego 

Temat: Składanie zamówienia w lokalu gastronomicznym; zastosowanie zwrotów 

grzecznościowych i tematycznych 

historia  Krzysztof 

Rogowski 

Mesenger, 

Librus,  

platforma 

Discord 

 

Nauczyciel 

prowadzi zajęcia 

online na 

Discordzie; 

uczniowie 

pracują z 

podręcznikiem 

- w poniedziałek oraz we czwartek w godz. 8.15-9.00 nauczyciel prowadzi zajęcia online na 

platformie Discord. 

- nauczyciel przesyła uczniom gotową notatkę z zajęć 

- uczniowie nie mogący wziąć udziału w zajęciach online proszeni są o kontakt z nauczycielem. 

 

Informatyka  Małgorzata 

Wilczewska 

Librus materiały i 

zadania zostaną  

przesłane w 

Librusie lub na 

e-maila 

klasowego 

Temat: Podstawy pracy w środowisku C++. 

(1 godz.) 

Teoria będzie przesłana w Librusie do 8 kwietnia. 

 

wos Marek Grupa Materiały Temat: Władza ustawodawcza w RP.  



Kawczyński klasowa na Fb, 

wirtualna 

klasa na 

platformie 

classroom 

umieszczane są 

na platformie 

classroom 

Praca zdalna z E-

podręcznikiem 

1. Sejm i Senat. 

2. Wybory do sejmu i senatu 

3. Posłowie i senatorowie. 

4. Organy parlamentu. 

Zadania zostały przesłane uczniom termin wykonania 6 kwietnia. 

Konsultacje z uczniami 6 kwietnia (1 godziny) według planu lekcji (wyjaśnianie problemów 

związanych z tematem i przesyłanym zadaniem). 

Filozofia  Emilia 

Rogowska 

librus, e-mail 

– założony do 

celów 

kontaktu z 

uczniami lub 

e-mail klasy 

jeśli ma 

materiały i 

zadania zostaną  

przesłane na 

e-maila 

klasowego lub 

Librus. 

Temat: Miłość platoniczna.  

Miłość platoniczna a miłość platońska. Uczta Platona i jej kulturowy i filozoficzny kontekst. 

Religia  s.Tomira 

Brzezińska 

librus, e-mail, 

fb 

materiały i 

zadania zostaną  

przesłane na 

e-maila 

klasowego 

Temat: Pascha chrześcijańska - ZMARTWYCHWSTANIE 

- Wiara paschalna; Chrystofanie; Pusty grób,  

- Czy Jezus zmartwychwstał i zmartwychwstaje we mnie? 

Zapoznajcie się: 

https://www.youtube.com/watch?v=mtmNJtyZ5y8 

Wf  

 

Sebastian 

Mydlarz 

Librus, email 

 

Email klasowy, 

Librus, 

Messenger 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu. Ćwiczenia 

rozciągające. (2x ok. 45 min.) 

 

Temat: Zestaw ćwiczeń wzmacniających z obciążniem własnego ciała. Mały obwód stacyjny. 

Ćwiczenia rozciągające. (2x ok. 45 min.) 

 

Temat : Edukacja prozdrowotna. Aktywność fizyczna a odporność organizmu. (45 min.) 

wf Anna 

Wysocka 

librus, 

platforma 

Moodle 

Materiały są 

umieszczane na 

platformie 

Moodle  i  librus 

Temat: Różne formy aktywności ruchowej  przy muzyce 

- pilates -  jako forma ćwiczeń 

- praca nad stabilną pozycją ciała 

-wzmacniamy kondycję 

  Realizacja i wysłanie materiałów   07.04.2020  1godz 

Temat: Zasady zapobiegania otyłości 

- przyczyny otyłości 

- aktywność fizyczna a otyłość 

Realizacja  06.04.2020 1 godz 



Temat: Samokontrola wybranych zdolności  motorycznych wg  ISF K  Zuchory 

-wykonanie jedne wybranejj próby 

-samoocena 

Realizacja i wysłanie materiałów 16.04. 2020 

1godz 

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 ręczną – mechanika sędziowania, interpretacja i najnowsze 
tendencje sędziowania. – czas lekcji : 45 ‘ 
Pomoce dydaktyczne:  
 
 https://zprp.pl/zprp/regulaminy-i-przepisy 
 
 
file:///C:/Users/Rafał/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/LWXFQZPA/wytyczne-
lipiec-2018.pdf 
 
Temat:  Wykorzystujemy ćwiczenia aerobiku i treningu siłowego w celu utraty nadmiaru tkanki 
tłuszczowej. – czas lekcji – 2 x 30 ‘ 
Pomoce dydaktyczne: 
 
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/odchudzanie/cwiczenia-odchudzajace/trening-na-
redukcje-tkanki-tluszczowej-plan-treningowy-dla-poczatkujacych-aa-BaZB-sNCo-A3ER.html 
 
 
https://zdrowieikondycja.pl/strefa-spalania-tluszczu-mit/ 
 
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/odchudzanie/cwiczenia-odchudzajace/aerobik-
odchudzanie-ile-kalorii-spalisz-cwiczac-aeroby-aa-4S1p-kUc3-KEuh.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bBhJD8A_Lik 
 

Edb  Barbara 

Kukiełko 

Librus Praca z 

podręcznikiem i 

ćwiczeń do 

wykonania, 

przesłanie  

materiałów 

Temat: Zdrowie jako wartość dla człowieka i zasób dla społeczeństwa. Praca na ocenę do 

wykonania do 30.04 i przesłania na dziennik wiadomości do nauczyciela jest podana na konta 

uczniów przez dziennik 

 

https://zprp.pl/zprp/regulaminy-i-przepisy
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/odchudzanie/cwiczenia-odchudzajace/trening-na-redukcje-tkanki-tluszczowej-plan-treningowy-dla-poczatkujacych-aa-BaZB-sNCo-A3ER.html
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/odchudzanie/cwiczenia-odchudzajace/trening-na-redukcje-tkanki-tluszczowej-plan-treningowy-dla-poczatkujacych-aa-BaZB-sNCo-A3ER.html
https://zdrowieikondycja.pl/strefa-spalania-tluszczu-mit/
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/odchudzanie/cwiczenia-odchudzajace/aerobik-odchudzanie-ile-kalorii-spalisz-cwiczac-aeroby-aa-4S1p-kUc3-KEuh.html
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/odchudzanie/cwiczenia-odchudzajace/aerobik-odchudzanie-ile-kalorii-spalisz-cwiczac-aeroby-aa-4S1p-kUc3-KEuh.html

