
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 1d4 w dniach 6 - 8.04 i 15 – 17.04 

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) 

Chemia 

 

 

Ewa 
Noskowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Librus, e-mail 
klasowy,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat: Wodorotlenki i kwasy – utrwalenie wiadomości. 

•Projektowanie doświadczeń 

•Rozwiązywanie zadań 

- 1 godzina (8.04.20) 

Temat: Podział, budowa i nazewnictwo soli. 

•Budowa soli 

•Rodzaje soli 

a)Obojętne 

b)Hydroksosole 

c)Wodorosole 

•Nazewnictwo soli 

- (1 godz.) 

 ( 15.04.20) 

Temat: Metody otrzymywania soli. 

•Zapis cząsteczkowy 

•Jonowy 



 

 

 

•Jonowy skrócony 

- (1 godz.) (16.04.20) 

Temat: Ćwiczenia w zapisywaniu równań reakcji otrzymywania soli. 

•Rozwiązywanie zadań 

•Projektowanie doświadczeń 

- (1 godz.) (17.04.20) 

Materiały i zadania wraz z instrukcją będą pojawiały się 
sukcesywnie w ciągu tygodnia  z terminami wykonania. 

 

Język 
niemiecki 

 

Helena 
Ciemnicka 

 

Librus 

 

Materiały do 
samodzielnej pracy 

 

Temat: Ostern - Wielkanoc; 

W dziale Extras na końcu podręcznika proszę wykonać zadania ze 
stron 110, 111, w których zapoznacie się z odpowiednim 
słownictwem 

 

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 

T: Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem – karty pracy do 
„Makbeta” (2 godziny – 6.04) 

T: „Odprawa posłów greckich” – konflikt młodych ze starymi w 
utworze. (2  godziny – 7. 04) 
T: Polityka w „Odprawie posłów greckich” (17.04)  



Język 
angielski 

Ewa Polanis librus Podręcznik 
„Insight”intermediate 

Kanał edukacyjny 
United Nations 
University 

https://www.youtube.
com/watch?v=Hgw4H
Ttokgk 

Kanał edukacyjny  
Rock Your English 

https://www.youtube.
com/watch?v=B50c1
MnfarQ 

https://www.youtube.
com/watch?v=AyFl_E
OOlm4 

1.Temat: „Island story” – umiejętność czytania ze zrozumieniem; 
ćwiczenia leksykalne - ekologia; słowotwórstwo – stosowanie 
przedrostków: ćw. 2,4,5,6,7 str. 42-43, podręcznik. Dla chętnych 
film o ginących wyspach 

https://www.youtube.com/watch?v=Hgw4HTtokgk 

 ( 45 min); 06.04.20. 

2.Temat: Global issues / Charities – ćwiczenia leksykalne z działu 
tematycznego : świat przyrody; wszystkie ćwiczenia na str.137 ( 45 
min); 08.04.20 

3.Temat:  Cztery sposoby mówienia o przyszłości – zajęcia z 
wykorzystanie kanału edukacyjnego Rock Your English #8 

https://www.youtube.com/watch?v=B50c1MnfarQ 

notatka w zeszycie z datą 15.04.20 oraz ćw. 5 str. 45 

 ( 45 min.). 

4.Temat: Future Simple and Future Continuous – powtórzenie 
stosowania czasów przyszłych z wykorzystaniem kanału 
edukacyjnego RockYourEnglish#6 

https://www.youtube.com/watch?v=AyFl_EOOlm4 

notatka w zeszycie na bazie filmu wideo z datą 17.04.20 ( 45 min.). 

geografia Danuta 
Dobreńko 

Librus, 

 e-mail, 

 

Materiały są wysyłane 
na pocztę Librus  

 

Temat: Litosfera. Procesy wewnętrzne – powtórzenie 

(1godz) 17.04 

- utrwalenie wiadomości z działu 

- rozwiązywanie zadań 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hgw4HTtokgk
https://www.youtube.com/watch?v=Hgw4HTtokgk
https://www.youtube.com/watch?v=Hgw4HTtokgk
https://www.youtube.com/watch?v=B50c1MnfarQ
https://www.youtube.com/watch?v=B50c1MnfarQ
https://www.youtube.com/watch?v=B50c1MnfarQ
https://www.youtube.com/watch?v=AyFl_EOOlm4
https://www.youtube.com/watch?v=AyFl_EOOlm4
https://www.youtube.com/watch?v=AyFl_EOOlm4
https://www.youtube.com/watch?v=Hgw4HTtokgk
https://www.youtube.com/watch?v=B50c1MnfarQ
https://www.youtube.com/watch?v=AyFl_EOOlm4


historia 

 

Małgorzata 
Grabowska 

Librus, e-mail, 
platforma 
MOODLE  (4lo), 
Google-dysk 

Lekcja, materiały, 
instrukcje w kursie: 
„Historia” 

6-8_04_2020 r. 

Uczniowie odsyłają zadania zlecone w poprzednim tygodniu na 
Moodle – do wtorku 7.04 

 

Temat: QUIZ – Europa wczesnośredniowieczna  

Uczniowie wykonają quiz na Moodle 

Pełna informacja – instrukcja, quiz - na platformie: 
norwid.bialystok.pl 

15-17_04_2020 r. 

Temat: Polska wczesnopiastowska – panowanie Bolesława 
Chrobrego 

- zagadnienia kluczowe w rozdziałach tematu od str. 199 
(podręcznik),  
- uczniowie jako podsumowanie wykonają ćwiczenie z mapą 
konturową – do odesłania na Moodle 

Pełna informacja – instrukcja, mapa - na platformie: 
norwid.bialystok.pl 

fizyka Mariola 
Mucha-
Grabowska 

Librus, e-mail Librus Temat: Sprawdzian – praca, moc, energia  ! 

 

Uczniowie zostaną poinformowani o sposobie przeprowadzenia 
sprawdzianu. 

Wychowani
e fizyczne 

 

 

Arkadiusz 
Timofiejuk   

Dziennik 
elektroniczny 

Materiały wysyłane 
uczniom poprzez 
dziennik elektroniczny 

 Kształtowanie zręczności. Ćwiczenia z piłkami tenisowymi. (cztery 
godziny) 

 Materiał zostanie wysłany poprzez dziennik elektroniczny do 6.04 
do godz. 9.00 



 

Wychowani
e fizyczne 

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 

Temat realizowany i przesłany uczniom   06.04.2020                          i 
08.04.2020  2  godz 

Temat: Samokontrola wybranych zdolności  motorycznych wg  ISF 
K  Zuchory 

- wykonanie jednej wybranej  próby 

- samoocena 

Realizacja i wysłanie  materiałów   16.04. 2020                               i  
17.04.2020 

2 godz 

Wiedza o 
społeczeńst
wie 

Marek 
Kawczyński  

Grupa klasowa 
na Fb, 
wirtualna klasa 
na platformie 
classroom 

Materiały 
umieszczane są na 
platformie classroom 

Praca zdalna z E-
podręcznikiem 

Temat: Władza ustawodawcza w RP.  
1. Sejm i Senat. 

2. Wybory do sejmu i senatu 

3. Posłowie i senatorowie. 

4. Organy parlamentu 

Zadania zostały przesłane uczniom termin wykonania 8 kwietnia. 



Konsultacje z uczniami 8 kwietnia (1 godziny) według planu lekcji 
(wyjaśnianie problemów związanych z tematem i przesyłanym 
zadaniem). 

Temat: Władza ustawodawcza w RP. cz.2 
1. Funkcjonowanie parlamentu. 
2. Skrócenie kadencji. 
3. Funkcje parlamentu. 
4. Zgromadzenie Narodowe 

Zadania zostały przesłane uczniom termin wykonania 15 kwietnia. 

Konsultacje z uczniami 15 kwietnia (1 godziny) według planu lekcji 
(wyjaśnianie problemów związanych z tematem i przesyłanym 
zadaniem). 

Język 
rosyjski 

Barbara 
Ostaszewska 

Librus, 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 

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. 



Matematyk
a 

Piotr 
Worobiej 

Librus, 
platforma 
edukacyjna IV 
LO Moodle 

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

06.04 Temat: Własności funkcji liniowej. (1 godz.) 

16.04 Temat: Równanie prostej na płaszczyźnie. (2 godz.) 

17.04 Temat: Współczynnik kierunkowy prostej. (1 godz.) 

- Zadania, materiały i dokładne instrukcje do nich będą pojawiały 
się sukcesywnie od 05.04 na platformie edukacyjnej IV LO. 

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

Indywidualne środki ochrony przed bronią masowego rażenia. 
Praca na ocenę do wykonania do 17.04 i przesłania na dziennik 
wiadomości do nauczyciela jest podana na konta uczniów przez 
dziennik  

 

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  

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. 

Tabelka 15-17 kwietnia 
Temat: Podstawy pracy w środowisku C++. 
(1 godz.) 



biologia 

 

Monika 
Zaleska-
Szczygieł 

Librus, moodle Materiały i zadania 
zostaną przesłane na 
platformę moodle 

7.04 

Temat: Charakterystyka tkanek roślinnych. Tkanka wzmacniająca i 
wydzielnicza 

- Klasyfikacja tkanek wzmacniających i wydzielniczych 

- Przystosowanie w budowie poszczególnych tkanek do pełnionych 
funkcji   

Teoria i zadania będą przesłane przesłane uczniom  na 

 Na platformę modle 7.04 

16.04 

Temat: Tkanki twórcze i stałe podsumowanie wiadomości (1g) 

 

Zadania zostaną przesłane uczniom 16.04. 

17.04 

Temat: Tkanki twórcze i stałe podsumowanie wiadomości (1g) 

 Zadania zostaną przekazane uczniom 17.04 



j. angielski  

 

Anna 

Szuchalska 

Librus, e-mail, 

Google 

classroom, 

Skype, 

norwid.bialysto

k.pl 

Materiały są wysyłane 

za pomocą dziennkia 

elektronicznego oraz 

umieszczane w google 

classroom 

6.04 Developing vocabulary: noun suffixes + Listening: 

Extracurricular activities Słownictwo: Tworzenie rzeczowników 

przy pomocy przyrostków + Słuchanie: Zajęcia pozalekcyjne 

Lekcja przez Skype. 1h 

8.04 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 

Religia Tomira 
Brzezińska 

Librus, e-mail fbmateriały i zadania 
zostaną  przesłane na 

e-maila klasowego 

6-8.04  
Temat:  Triduum Paschalne - 1h 
https://www.youtube.com/watch?v=pEFD7XwM1U8 

- Wielki Czwartek - ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa; 
Przykazanie MIŁOŚCI 

- Wielki Piątek- Adoracja Krzyża 

-Wielka Sobota- Liturgia Wigilii Paschalnej 

Uwaga! Pokarmy na stół wielkanocny może pobłogosławić 
najstarszy, wierzący w domu, 



Przesyłam formułę :  

https://archwwa.pl/wp-content/uploads/2020/03/obrz%C4%99d-
b%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwa-sto%C5%82u-przed-
uroczystym-posi%C5%82kiem-w-niedziel%C4%99-
Zmartwychwstania-Pa%C5%84skiego.pdf 

15-17.04 

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 

Religia 
Prawosławn
a 

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) 

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


Godzina 
wychowawc
za 

Ewa 
Noskowicz 

Librus, e-mail Rozmowy 
indywidualne 

Bądźmy odpowiedzialni, zostańmy w domu! Śledzenie 
komunikatów MZ 

 


