
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 1d4 w dniach 30 marca – 3 kwietnia 2020r. 

 

Przedmiot Imię i 
nazwisko 
nauczyciela 

Sposób 
kontakt
u z 
nauczyci
elem 

Formy pracy zdalnej z 
uczniem 

Informacja od nauczyciela  
(zakres materiału do realizacji w danym tygodniu, inne ważne informacje  np. 
terminy zajęć, terminy wysłania materiałów) 

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 1 kwietnia. 
Zadania należy wykonać do 8 kwietnia.  

matematyka Piotr Worobiej Librus, 
platfor
ma 
edukacy
jna IV 
LO 
Moodle 

Wykonanie zadań zgodnie 
z instrukcją i 
wykorzystaniem 
materiałów 
zamieszczonych na 
platformie edukacyjnej IV 
LO – Moodle  

Temat: Powtórzenie wiadomości o funkcjach. (1 godz.) 
Temat: Wykres funkcji liniowej. (2 godz.) 
Temat: Własności funkcji liniowej. (1 godz.) 
- Zadania, materiały i instrukcje do nich będą pojawiały się sukcesywnie w ciągu 
tygodnia na platformie edukacyjnej IV LO. 

 
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 3.04, termin wykonania do 7.04) 

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  Ewa Polanis Librus Strona internetowa Temat: Redagowanie listu nieformalnego – powtórzenie i utrwalenie układu 



angielski email www.gettinenglish.com 

https://www.youtube.com/

watch?v=TLJDlX2I6FI 
Podręcznik „Insight” 

intermediate 

listu, stylu i słownictwa przy użyciu  strony internetowej 

https://www.gettinenglish.com/matura-pisemna-list-prywatny/ lub 

kanału do nauki pisania listów prywatnych 

https://www.youtube.com/watch?v=TLJDlX2I6FI lub powtórzenie notatki w 

zeszycie. 

Temat: Redagowanie listu prywatnego – ćwiczenia językowe, podręcznik 

„Insight”, ćw. 2-7 str.38-39. 
Temat: Redagowanie listu nieformalnego –sprawdzenie umiejętności pisania 

listów prywatnych. Termin przesłania listów do 03.04.20. 

j. angielski  Anna 
Szuchalska 

Librus, 
e-mail 

klasy, 

norwid.

bialysto
k.pl, 

Skype 

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 

Język rosyjski Barbara 
Ostaszewska 

Librus, 
mail 

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 

Wychowanie 
fizyczne 

Anna Wysocka librus, 
platform
a 
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  
30.03.02.2020 i 01.04.2020 
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 

historia 
 

Małgorzata 
Grabowska 

Librus, 
e-mail, 
platfor
ma 
MOODL
E  (4lo), 

Lekcja, materiały, 
instrukcje w kursie: 
„Historia” 

Temat: Początki państwa polskiego 
Temat: Panowanie Bolesława Chrobrego 
Pełna informacja na platformie: norwid.bialystok.pl 

http://www.gettinenglish.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TLJDlX2I6FI
https://www.youtube.com/watch?v=TLJDlX2I6FI
https://www.gettinenglish.com/matura-pisemna-list-prywatny/
https://www.youtube.com/watch?v=TLJDlX2I6FI


Google-
dysk 

Wiedza o 
społeczeńst
wie 
 
 

Marek 
Kawczyński  

Grupa 
klasowa 
na Fb, 
wirtualn
a klasa 
na 
platfor
mie 
classroo
m 

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 

5. Zadania zostały przesłane uczniom termin wykonania 27 marca 

Konsultacje z uczniami 1 kwietnia (1 godzina) według planu lekcji (wyjaśnianie 
problemów związanych z tematem i przesyłanym zadaniem) 

EdB B.Kukiełko dziennik Praca z podręcznikiem i 
ćwiczeń do wykonania, 
przesłanie  materiałów 

Pogryzienia, użądlenia, wstrząs .Podręcznik str. 82 strona internetowa 
www.pierwszapomoc.net.pl   

filozofia E. 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. 

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


biologia 
 

Monika 
Zaleska-
Szczygieł 

Librus, 
moodle 

Materiały i zadania zostaną 
przesłane na platformę 
moodle 

31.03 
Temat: Charakterystyka tkanek roślinnych. Tkanka okrywająca 
- Klasyfikacja tkanek okrywających 
- Przystosowanie w budowie poszczególnych tkanek okrywających  do 
pełnionych funkcji  (z uwzględnieniem wytworów tkanki pierwotnej i wtórnej) 
Teoria i zadania będą przesłane przesłane uczniom  na 
 Na platformę modle 31.03 
 
2.04 
Temat: Charakterystyka tkanek roślinnych. Tkanka okrywająca 
- Klasyfikacja tkanek miękiszowych 
- Przystosowanie w budowie poszczególnych tkanek miękiszowych  do 
pełnionych funkcji   
Teoria i zadania będą przesłane przesłane uczniom  na 
 Na platformę modle 2.04 
 
3.04 
Temat: Charakterystyka tkanek roślinnych. Tkanka przewodząca 
- Klasyfikacja tkanek przewodzących 
- Przystosowanie w budowie poszczególnych tkanek przewodzących  do 
pełnionych funkcji   
- funkcje tkanek przewodzących 
Teoria i zadania będą przesłane przesłane uczniom  na 
 Na platformę modle 3.04 

chemia Ewa 
Noskowicz 

Librus, 
e-mail,  
 

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

Temat: Właściwości chemiczne kwasów. (1h)(1.04.20) 
Temat: Właściwości chemiczne kwasów utleniających i nieutleniających. 
- (1h) (2.04.20) 
Temat: Reakcje kwasów utleniających z niemetalami i metalami szlachetnymi. 
(1h) (3.04.20) 
Zadania, materiały i instrukcje do nich będą pojawiały się sukcesywnie w ciągu 
tygodnia z terminami realizacji. 



Godzina 
wychowawcz
a 

Ewa 
Noskowicz 

Librus, 
e-mail 

Rozmowy indywidualne Wsparcie zespołu klasowego 

język 
niemiecki 

Helena 
Ciemnicka 

Librus materiały do samodzielnej 
pracy - Librus 

Tematy są w PDF na Librus-ie 

Wychowanie 
fizyczne 

Arkadiusz 
Timofiejuk   

Dziennik 
elektron
iczny 

Materiały wysyłane uczniom 
poprzez dziennik 
elektroniczny 

 Nasza wiedza o sporcie. 
 Materiał zostanie wysłany poprzez dziennik elektroniczny do 30.03 do godz. 
9.00. 

Religia Tomira 
Brzezińska 

Librus, 
e-mail 

fbmateriały i zadania 
zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego 

Temat: Miłosierdzie Boże 1h 
- 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 

fizyka Mariola 
Mucha-
Grabowska 

Librus, 
e-mail 

Librus Temat: Powtórzenie - praca, moc, energia. 
 
Polecenie zebrania zdobytej wiedzy i podsumowanie działu oraz przygotowanie 
„ściągi” – skondensowany zapis najważniejszych informacji, praw, definicji. 

Język polski Dorota 
Bielicka 

librus, 
e-mail 

Materiały są przesyłane na 
e-mail uczniów, youtube 

T: Powtórzenie wiadomości o funkcjach języka. Etyka wypowiedzi. 
T:  Czy warto wszystko poświęcić miłości? ( „Sokół” G. Boccaccio) – 2 godziny 
T: Życie codzienne renesansowego ziemianina. („Żywot człowieka poczciwego” 
Mikołaja   Reja- 2 godziny 

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 . 
informacja od nauczyciela: Materiały będą przesłane przez e-mail. 
Data wykonania zadania do 03.04.2020 - przesyłamy e-mail zwrotny na adres 
podany uczniom. 

 


