
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 1d4 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 ) 

Wychowanie 
fizyczne 

Arkadiusz Timofiejuk Dziennik 
elektroniczny 

Materiały wysyłane 
uczniom poprzez 

dziennik elektroniczny 

Kształtowanie sprawności ogólnej. 
Informacja do realizacji tematu zostanie uczniom 
przekazana 25 marca o godz.15.00 

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

„Librusem” 

Temat: Energia mechaniczna w sporcie. 
Przesłano zalecenia, wskazówki. 
 
Planuję sprawdzian i zastanawiam się, jak ma się odbyć. 
Uczniowie zostaną poinformowani. 

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 
25.03.2020 r. 
  
Temat: Zasady zapobiegania otyłości. 
Zagadnienia do tematu przesłane będą drogą mailową.  
Zapoznanie się z treścią materiału wymagalne będzie w 
dniu 26.03.2020 r.  
 
 

 
biologia 
 

Monika Zaleska-Szczygieł Librus, e-mail,  Materiały i zadania 
zostaną przesłane na 
e-maila klasowego 

Temat: Charakterystyka tkanek roślinnych. 
- Klasyfikacja tkanek roślinnych 
- Przystosowanie w budowie poszczególnych tkanek do 
pełnionych funkcji  (3 godz.)  Teoria i zadania będą 
przesłane przesłane uczniom  na kursie modle. Zadania 
należy wykonać do 27 marca.  (2godz.) 



 

Język rosyjski Barbara 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 

 
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) 
27.03 
- budowa  Ziemi 
- główne założenia teorii  płyt litosferycznych 
- proces spredingu i subdukcji 
(zadania zostaną do 27.03 wysłane przez pocztę e-mail i 
Librus) 

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. 
 

Matematyka Piotr Worobiej Librus, platforma 

Moodle. 
Zadania do wykonania i 

materiały zostaną 
zamieszczone na 

platformie Moodle z 

pełną instrukcją 
postępowania. 

Temat: Proporcjonalność odwrotna.(2 godz.)  
Temat: Powtórzenie wiadomości o funkcji .(1godz.) 
- Materiały i zadania do wykonania z terminami 
zamieszczone będą do godzin popołudniowych 25.03 na 
platformie Moodle. 

informatyka 
 
 

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 26 marca. 
Zadania należy wykonać do 1 kwietnia.  



Język polski Dorota Bielicka Li brus, e - mail Materiały i zadania, linki 

zostaną przesłane na e – 
maila klasowego. 

T: „Co ma przyjść, niech przyjdzie” – przeznaczenie czy 
wybór? („Makbet” W. Szekspira). 
T: „Czy nie spadnie na nich to posądzenie?” – literacka 
psychologia zbrodni. 
T: Charakterystyka Lady Makbet. 
Obejrzenie spektaklu pt. „Makbet” w reżyserii A. Wajdy. 
Materiały zostały wysłane 24 marca. Zostaną sprawdzone 
30 marca. 

 
historia 
 

Małgorzata Grabowska Li brus, e-mail, 
platforma MOODLE  
(4lo), Google-dysk 

Lekcja, materiały, 
instrukcje w kursie: 
„Historia” 

Temat: Powtórzenie wczesnego średniowiecza 
Wysłane na maila zadania – wykonać do 30.03 na 
Moodle 
Temat: Pradzieje ziem polskich 
Pełna informacja na platformie: norwid.bialystok.pl 
Termin wysłania zleconego zadania: 27.03 
 

j. angielski Anna Szuchalska Li brus, 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. 

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: 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) 



chemia Ewa Noskowicz librus, e-mail, 
platforma 
MOODLE,  
 

Materiały są 
wysyłane na e-
mail klasowy, 
pocztę Librus lub 
dysk Google 

Temat: Budowa i nazewnictwo kwasów. 
- (1 godz.)(25.03.20) 

 Budowa kwasów 

 Podział na tlenowe i beztlenowe 

 Nazewnictwo kwasów tlenowych i 
beztlenowywych 

Materiały i zadania do wykonania z terminami 
zamieszczone zostaną 25.03.20 na poczcie Librus , e-
mail klasowym z terminem wykonania 26.03.20 
Temat: Metody otrzymywania kwasów. 
- (1 godz.) (26.03.20) 

 Metody otrzymywania kwasów tlenowych 
i beztlenowych 

Materiały i zadania do wykonania z terminami 
zamieszczone zostaną 26.03.20 na poczcie Librus i e-
mail klasowy  z terminem wykonania 27.03.20 
Temat: Dysocjacja elektrolityczna  kwasów. 
- (1 godz.) (27.03.20) 
 

 Dysocjacja elektrolityczna 

 Kwasy jednowodorowe 

 Kwasy  wielowodorowe 

 Moc kwasów tlenowych i beztlenowych 

Materiały i zadania do wykonania z terminami 
zamieszczone zostaną 27.03.20 na poczcie Librus i e-
mail klasowy  z terminem wykonania 28.03.20 
 

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) 
 

język niemiecki 
 
 

Helena Ciemnicka Librus materiały do 
samodzielnej pracy 
Liburs 

Temat: Essen 
 und Trinken  
ich hatte gern ein 
Kilo Apfel 

Ebd 
 

Barbara Kukiełko 
 

Librus 
 

Liburs 
 

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

 

 

 

 

 


