
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy I D w dniach 25-27 marca 2020r. 

Wychowawca - Ewa Polanis 

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 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.) 

 

(27.03) Temat: „Niezwykłym i nie Leda piórem 

opatrzony…” Renesansowy klasycyzm. Zadania 

zostaną wysłane za pośrednictwem dziennika Librus. 

 

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 rosyjski 

 

 

Tamara Mięgoć Librus, e-mail materiały i zadania 

zostaną  

umieszczone na 

Librusie, 

Temat:  Która godzina? O której godzinie?  (2 godz) 

Dziś zaczynamy od rozdziału 4 lekcji 1. 

 

1. Wykonaj ćwiczenie 5 ze str. 57.; powtarzaj za 

lektorem określenie czasu. Następnie dokładnie 

przeanalizuj określenie czasu pod zegarami. Popatrz, 

która jest godzina na zegarze i jak jest ona napisana 

pod zegarem. 



2. Wykonaj ćwiczenie 6 ze str. 57. 

3.Zapoznaj się z treścią górnej zakładki na str. 

57.zatytułowanej gramatyka. Przeczytaj parokrotnie 

ze zrozumieniem.  

Zeszyt ćwiczeń str. 63.Proszę wykonać ćwiczenia 3, 

4, 5 str. 63 i 64. 

Język rosyjski Barbara Ostaszewska Librus, platforma 

Moodle 

Materiały i zadania 

zostaną przesłane 

na librusa lub 

platformę Moodle 

Temat: określanie czasu zegarowego; polecenie 

wykonania ćw. 8/65 z zeszytu ćwiczeń 

Język angielski 

 

 

Ewa Polanis Li brus, e-mail Serwis e-

learningowy 

Quizlet 

25.03.20  Temat: At the hotel – wprowadzenie i 

utrwalenie słownictwa i zwrotów związanych z 

podróżowaniem i turystyką: 

 Ćwiczenia, testy i gry leksykalne przy użyciu 

fiszek oraz serwisu e-learningowego Quizlet, 

27.03.20 Temat: Dialogi sterowane – redagowanie 

dialogów w oparciu o wprowadzoną leksykę: At the 

doctor’s, At the hotel. 

Godzina 

Wychowawcza 

Ewa Polanis Librus Librus  

Strona internetowa 

www.youtube.com 

Temat: Moje obowiązki domowe: 

 jakie mam obowiązki domowe?, 

 jaki jest podział codziennych prac domowych 

w mojej rodzinie?, 

 Jaki ma rytm dnia w czasie epidemii 

koronawirus? 

 Elementy wychowania i nauczania według 

metody  Montessori 

https://www.youtube.com/watch?v=Ljuw3grZ

11Q 

Język angielski 

 

Izabela Kuklińska Librus Email klasowy Temat: Ciało i zdrowie- słownictwo, części ciała, 

choroby, leczenie. Czasy przyszłe, pierwszy okres 

warunkowy. 

Temat: Słowotwórstwo-przyrostki. Czytanie i pisanie- 

https://www.youtube.com/watch?v=Ljuw3grZ11Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ljuw3grZ11Q


list do kolegi, opis choroby, zalecenia lekarza. 

Matematyka Piotr Worobiej Librus, platforma 

Moodle. 

Zadania do 

wykonania i 

materiały zostaną 

zamieszczone na 

platformie Moodle 

z pełną instrukcją 

postępowania. 

Temat: Funkcja kwadratowa zastosowania.(3 godz.)  

- Materiały i zadania do wykonania zamieszczone 

będą do godzin popołudniowych 25.03 na platformie 

Moodle. 

Temat: Powtórzenie wiadomości o funkcji 

kwadratowej.(1godz.) 

- Czat z nauczycielem 27.03 na platformie Moodle. 

Fizyka 

 

 

Mariola Mucha   Kolejne zajęcia odbędą się w poniedziałek 

biologia Celina Bieła librus, e-mail,  materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na 

e-maila klasowego, 

Temat: Budowa i funkcjonowanie komórki 

prokariotycznej. 

Rola poszczególnych organelli komórkowych (1 

godz) 

 Teoria i zadania będą przesłane w postaci prezentacji  

przez pocztę mailową do 25 marca.  (godz 15) 

 

geografia   

 

Danuta Dobreńko 

 

Librus, e-mail, 

Materiały są 

wysyłane na e-mail 

klasowy  lub 

pocztą Librus 

Temat: Rozwój przemysłu na świecie (1 godz) 26.03 

- Czynniki lokalizacji przemysłu 

- Przemysł high-tech 

(zadania zostaną wysłane przez pocztę e-mail i 

Librus) 

chemia Ewa Noskowicz librus, e-mail, 

platforma 

MOODLE,Dysk 

Google 

 

Materiały są 

wysyłane na e-mail 

klasowy, pocztę 

Librus lub dysk 

Google 

Temat: Wpływ składników  żywności na organizm. 

- 1 godzina (18.03.20) 

 Funkcje składników odżywczych: białka, 

tłuszcze,  sacharydy 

 Wybrane składniki soli mineralnych  

Materiały i zadania do wykonania z terminami 

zamieszczone zostały 18.03.20 na poczcie Librus z 

terminem wykonania 20.03.20 

Temat: Fermentacja i inne przemiany żywności. 

- 1 godzina (25.03.20) 



 Rodzaje fermentacji: mlekowa, octowa, 

masłowa, alkoholowa. 

 Sposoby konserwacji żywności. 

Materiały i zadania do wykonania z terminami 

zamieszczone zostaną 25.03.20 na poczcie Librus i e-

mail klasowy  z terminem wykonania 27.03.20 

 

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: Czym są prawa człowieka 

Historia praw człowieka. Powszechna deklaracja praw 

człowieka, generacje praw człowieka. 

Zadania zostały przesłane uczniom termin wykonania 

30 marca 

Termin konsultacji 26 marca (1godzina) 

 

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 

 

 

Rafał Morozewicz Librus, e-mail, 

grupa klasowa,  

kontakt 

indywidulny z 

uczniem 

Materiały są 

umieszczone na 

platformie modle 

oraz są wysłane na 

e-mail każdej 

Temat: Sprawność fizyczna – ćwiczenia 

ogólnorozwojowe 

poprawiające wytrzymałość, szybkość, gibkość, siłę 

RR, NN, siłę mm. brzucha, siłę mm. grzbietu. 

Temat: Ćwiczenia rozciągające partie mięśniowe 



klasy. kończyn górnych i kończyn dolnych. 

Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową – mechanika 

sędziowania, interpretacja i najnowsze tendencje 

sędziowania. 

informatyka 

 

 

Małgorzata Wilczewska Librus materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

w Librusie lub na 

e-maila klasowego 

Temat: Zapisywanie algorytmów liniowych i z 

warunkami w języku programowania. 

(1 godz.) 

Teoria i zadania będą przesłane w Librusie do 27 

marca. 

Zadania należy wykonać do 2 kwietnia.  

 

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) 

 

Religia katolicka Tadeusz Tyl Librus, e-mail Materiały zostaną 

wysłane na emaila 

klasowego 

Temat : Czas wielkich papieży 

Religia 

Prawosławna 

Grażyna Karpiuk librus, e-mail materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na 

librusa 

Temat: Wielki Post 

- Znaczenie Wielkiego Postu 

- Wielki Tydzień 

- Wielka Środa 

- Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza) 

- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie Jezusa) 

 

 


