
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy I D w dniach 30.03-03.04.20 

Wychowawca Ewa Polanis 

Przedmiot Imię i 

nazwisko 

nauczyciel

a 

Sposób 

kontaktu z 

nauczyciele

m 

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, 

(31.03) Temat:  Obraz miłości i kobiety w 

sonetach Petrarki. 

 

Sprawdzenie pracy domowej z poprzedniej 

lekcji. Wiadomości wstępne zostaną przesłane 

wraz z zadaniami do wykonania na 30.03 (2 

godz.) 

 

(2.04) Temat:  Pieśni obywatelskie Jana 

Kochanowskiego. Zagadnienia do 

opracowania rzez uczniów wraz ze 

wskazówkami nauczyciela zostaną wysłane za 

pośrednictwem dziennika Librus. 

 

(3.04) Temat: Gorzkie słowa Kochanowskiego 

o własnym narodzie.  

Tabela oraz zarys historyczny tekstu 

poetyckiego uczniowie otrzymają na 

dzienniku internetowym. 

 

Wiedza o 

kulturze 

Łukasz 

Wiśniewski  

librus, materiały i zadania zostaną  przesłane za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

 Temat:  Sztuka użytkowa: piękno 

codziennych przedmiotów 

 

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:  Czy pójdziesz ze mną do kina?  (2 

godz) 

Kontynuujemy pracę z materiałem z  rozdziału 

4 lekcji 1. 

Drogi Uczniu, proszę: 

1. Rozpocznij od ćw. 1 ze str. 56. Wykonaj 

ćwiczenie na dobieranie. Jak sprawdzić, czy 

dobrze wykonałaś/-eś zadanie? Posłuchaj 

nagrania i sprawdź odpowiedzi. 

 2. Teraz wykonaj 2 ćwiczenie z tym samym 

tekstem. Tym razem jest to ćwiczenie typu 

prawda/fałsz.  

3. Przeczytaj ze zrozumieniem krótkie 

zakładki ze str. 56 i 57 zatytułowane: 

gramatyka. 

3.  Przejdź do zeszytu ćwiczeń. 

Utrwalamy poznane konstrukcje. Proponuję 

wykonanie 3 ćwiczeń:  1, 2, i 3 ze str. 63. 

Jeżeli uważasz, że to za dużo, to wykonaj tyle 

ćwiczeń, ile jesteś w stanie. Postaraj się, 

wiem, że poradzisz. Trzymam kciuki za efekty 

Twojej pracy. 

Język rosyjski Barbara 

Ostaszewsk

a 

Librus , mail Wyślę polecenia na mail, kontakty grupowe i 

indywidualne 

Temat 3: Omówienie błędów w sprawdzonych 

pracach 

 

Temat 4 : Odmiana czasowników 

интересоваться увлекаться, objaśnienie 

sposobu użycia z rzeczownikami w 

poszczególnych rodzajach 

Język  angielski Ewa Librus Strona internetowa Temat: Redagowanie listu nieformalnego – 



Polanis email www.gettinenglish.com 

https://www.youtube.com/watch?v=TLJDlX2I

6FI 

Podręcznik „Insight” intermediate 

powtórzenie i utrwalenie układu 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=TLJDlX2I

6FI 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. 

Godzina 

wychowawcza 

 

Ewa 

Polanis 

Librus Librus,  Temat: Jak dbać o nasze zdrowie psychiczne 

w 

czasie pandemii COVID-19? 

 

Pamiętaj o bezpłatnym wsparciu 

psychologicznym, informacje na stronie 

głównej naszej szkoły. 

Język angielski 

 

 

Izabela 

Kuklińska 

Librus, email 

klasowy 

Podręcznik Temat: Czasy przyszłe – Future Perfect, 

Future Continuous. Praca z podręcznikiem: 

strona 34 i 134 oraz ćwiczenia na stronie 31 

Matematyka Piotr 

Worobiej 

Librus, 

platforma 

edukacyjna 

IV LO 

Moodle 

Wykonanie zadań zgodnie z instrukcją i 

wykorzystaniem materiałów zamieszczonych 

na platformie edukacyjnej IV LO – Moodle  

Temat: Funkcja kwadratowa – powtórzenie 

wiadomości. (2 godz.) 

Temat: Miary katów w trójkącie. (1 godz.) 

Temat: Trójkąty przystające. (1 godz.) 

Temat: Trójkąty przystające. (1 godz.) 

- Zadania, materiały i instrukcje do nich będą 

pojawiały się sukcesywnie w ciągu tygodnia 

na platformie edukacyjnej IV LO. 

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


 

geografia   

2.04.2020 

 

Danuta 

Dobreńko 

 

Librus, e-

mail, 

Materiały są wysyłane na e-mail klasowy  lub 

pocztą Librus 

Temat: Regiony turystyczne świata (1 godz) 

2.04 

- ważne obszary turystyczne 

- przyczyny rozwoju turystyki 

- skutki rozwoju turystyki na świecie 

- ważne obiekty turystyczne świata 

(zadania zostaną udostępnione 2.04, termin 

wykonania do 6.04) 

informatyka 

 

 

Małgorzata 

Wilczewsk

a 

Librus materiały i zadania zostaną  przesłane w 

Librusie lub na 

e-maila klasowego 

Temat: Zapisywanie algorytmów iteracyjnych 

w języku programowania. 

(1 godz.) 

Teoria i zadania będą przesłane w Librusie do 

2 kwietnia. 

Zadania należy wykonać do 8 kwietnia.  

fizyka Mariola 

Mucha-

Grabowska 

Librus, e-

mail 

materiały i zadania zostały  przesłane 

„Librusem” 

Temat: Reakcje jądrowa, rozszczepienie jąder 

ciężkich 

 

Przesłano zalecenia, wskazówki. 

Po zapoznaniu się z tematem należy napisać 

ilustrujące temat reakcje – kilka. Został 

podany link i propozycja rozwiązania jednego 

zadania (nieobowiązkowe, zalecane przyszłym 

lekarzom ;) 

 

EDB B.Kukiełko dziennik Praca z podręcznikiem i ćwiczeń do 

wykonania, przesłanie  materiałów 

Pogryzienia użądlenia,wstrząs podręcznik str 

82. Zrealizuj pytania i polecenia ze str 88 

strona internetowa 

www.pierwszapomoc.net.pl 

biologia Celina 

Bieła 

librus, e-

mail,  

materiały i zadania zostaną  przesłane na 

e-maila klasowego oraz na pocztę  librus 

Temat: Zjawisko osmozy a funkcjonowanie 

komórek i organizmów.  (1 godz) 

- na czym polega zjawisko osmozy 

- osmoza w komórkach roślinnych i 

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


zwierzęcych 

Zagadnienia i zadania do wykonania z 

terminami zamieszczone zostaną 31.03.20 na 

poczcie Librus i e-mail klasowy .  

Chemia Ewa 

Noskowicz 

Librus, email 

klasowy 

Materiały są wysyłane na e-mail klasowy, lub 

pocztę Librus  

 

Temat: Dodatki do żywności. 

 Barwniki 

 Przeciwutleniacze 

 Substancje konserwujące 

 Substancje słodzące 

 Regulatory kwasowości 

 Substancje zagęszczające i emulgatory 

 Znaczenie dodatków do żywności 

- 1 godzina (1.04.20) 

Zadania zostaną udostępnione 1.04.20    z 

terminem wykonania do 3.04.20 

 

 

Wychowanie 

fizyczne 

Rafał 

Morozewic

z 

Librus Librus  Temat:Przepisy gry w piłkę siatkową – 

mechanika sędziowania, interpretacja i 

najnowsze tendencje sędziowania. 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mm. uda 

(mm. czworogłowy uda i mm. dwugłowy 

uda). Przykładowy zestaw ćwiczeń 

dostosowany do poziomu sprawności 

fizycznej ucznia. 

Temat:  Ćwiczenia wzmacniające mm. 

brzucha (mm. brzucha prosty wew. i zew. oraz 

mm. skośne brzucha wew. i zew.). 

Przykładowy zestaw ćwiczeń dostosowany do 

poziomu sprawności fizycznej ucznia. 

 



Wychowanie 

fizyczne 

Beata 

Suchocka 

librus Informacje będą przekazane przez librus, 

YouTube 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające 

poszczególne  partie mięśniowe  -  

wykorzystanie  kanału na Youtube  MadFit. 

(45 min x3) 

Wiedza o 

społeczeństwie 

 

 

Marek 

Kawczyńsk

i  

Grupa 

klasowa na 

Fb, wirtualna 

klasa na 

platformie 

classroom 

Materiały umieszczane są na platformie 

classroom 

Praca zdalna z E-podręcznikiem 

Temat: Międzynarodowy system ochrony 

praw człowieka 
1. System ochrony praw człowieka 

2. ONZ 

3. Rada Europy 

4. Unia Europejska 

5. ETPC i jego zadania 

Zadania zostały przesłane uczniom termin 

wykonania 27 marca 

Konsultacje z uczniami 03 kwietnia (1 

godziny) według planu lekcji (wyjaśnianie 

problemów związanych z tematem i 

przesyłanym zadaniem) 

Historia Barbara 

Kukiełko 

Librus Librus Geneza i początek II wojny światowej 

/podręcznik / notatka na stronie https:/wwwe-

historia.com.pl druga wojna światowa 1.2 

Ekspansja ZSRR i III Rzeszy w latach 1939-

1940. 

 

Podstawy 

przedsiębiorczoś

ci 

 

Iwona 

Bezubik 

Librus  

 

Materiały edukacyjne przesłane za pomocą 

Librusa z Google Dysk 

Temat: Cele i rodzaje działalności 

gospodarczej.  

Temat:  Klasyfikacja przedsiębiorstw  

Materiał zostanie wysłany 30.03 

Opracować należy do 3.04 

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) 

Religia katolicka Ks. 

Taduesz 

Tyl 

Librus, email 

nauczciela 

Librus 1) Temat: Św. Jan Paweł II: Wypłyń na 

głębię! Łk 5, 4. 

2) Temat: Benedykt XVI - wierność 

Chrystusowi w dzisiejszym świecie. 

 


