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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 Katarzyna 

Ostaszewska 

Librus, e-mail  Materiały i zadania 

zostaną przesłane 

przez dziennik Librus 

Wypracowanie 

domowe uczniowie 
przesyłają przez e-

mail  

Temat: W. Szekspir – życie i 

twórczość. Cechy dramatu 

nowożytnego. Losy Makbeta.     

(4 godz.) Temat wypracowania 

domowego (rozprawka 
maturalna) został podany 

uczniom. Termin : do 15.04. 2020 

Chemia Alicja 

Krupicka 
Librus, e-mail 
klasowy 

materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego 

Temat: Rodzaje substancji 
leczniczych. Teoria i zadania 
zostaną przesłane 

Etyka 

 

Marcin 

Rogalski 

 Librus e-mail Materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 

maila indywidualnego 

 Temat: Stoicy-droga do szczęścia. 
Zapoznanie się z teorią cnoty i 

eudajmonii w filozofii stoickiej na 
podstawie prezentacji na portalu 
szkolnictwo.pl Termin realizacji 01.04. 

Matematyka 

 

Mariusz 
Łapiński 

librus, e-mail, 
dysk Google, 
Skype 

materiały i zadania 
udostępnione na dysku, 
dostępne poprzez link na 
librusie, film 
instruktażowy na 
youtube 

25.03.2020  
Temat: Wykres funkcji  f(x)=ax

2
. (1h) 

27.03.2020  
Temat: Przesunięcie wykresu funkcji  
f(x)=ax2  wzdłuż osi         
              układu współrzędnych. (1h) 
Informacje o linkach, zadaniach i  ich 
realizacji zostaną wysłane 
dziennikiem li brus dzień wcześniej 
lub  do godz. 9

00
 dnia, w którym będą 

realizowane tematy. 
 

Historia Małgorzata 
Grabowska 

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

Lekcja, materiały, 
instrukcje w kursie: 
„Historia” 

Temat: Sprawa polska w latach 1939-
1943 
Pełna informacja na platformie: 
norwid.bialystok.pl 
Termin wysłania zleconego zadania: 
30.03 
Temat: Qiuz – II wojna światowa 
Należy wykonać na platformie 
Moodle 27.03 – dostęp: w godz. 
15.15 – 16.00 
 

Geografia Henryka Szast librus, e-mail, 
platforma 
edukacyjna 

materiały i zadania 
zostały  przesłane na 
e-maila klasowego i 
platformę. 

Główne szlaki transportowe 
świata 
1. Wprowadzenie pojęć: transport 
(przewóz ludzi, towarów na 
odległość za pomocą środka 
przewozowego; łączność - 
przekazywanie informacji za 
pomocą środków masowego 
przekazu, komunikacja = transport 
+ łączność) 
2. Podział transportu: a) ze 
względu na przestrzeń w której 
odbywa się (lądowy, wodny, 
powietrzny), b) ze względu na 
zawartość przewozową: osobowy, 
pasażerski, C) ze względu na 
środek przewozowy: kolejowy, 
samochodowy, zaprzęgowy, 
pieszy, samolotowy itd 
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3.Charakterystyka 
poszczególnych gałęzi 
transportu.(te które są w 
podręczniku) 
Znaczenie transportu. 
Nauczyć się informacji z 
podręcznika,oraz materiałów ze 
strony e.podrecznik.pl, 
24loWarszawa,  zwrócić uwagę 
na wady i zalety transportu, na 
szybkie koleje na świecie. 
 

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 26 marca. 
Zadania należy wykonać do 1 
kwietnia.  

Język angielski Anna Łakus *dziennik 
LIBRUS 
*grupa 
zamknięta na 
FB 
* messenger 

* aplikacja 
WORDAWALL 
* aplikacja QUIZLET 
* aplikacja TSE 
* aplikacja 
LIVEWORKSHEETS 

Powtórzenie leksyki z działu 
ŚWIAT PRZYRODY. 
Formułowanie wypowiedzi 
pisemnej. 
Formułowanie wypowiedzi ustnej. 
Materiały zostaną wysłane do 
28.03.20. – 2 godz.  

Język francuski M. Sadowska  Librus, e-mail Materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
platformę moodle 

Temat: Przeczenie  : nikt, nic, nigdy, 
już… nie. 
- Przypomnienie zasady tworzenia 
zdania z negacją.  

- Poszerzenie dotychczasowej wiedzy 
o negację :  nikt, nic, nigdy, już… 
nie. 
 - Wprowadzenie zasady zmiany 
rodzajnika przy przeczeniu. ( 1 
godzina )  
-  Teoria i zadania będą umieszczone 
na platformę  ydzi do 25 marca.  
 

Język niemiecki Helena 
Ciemnicka 

 Kontakt przez 
Librus 

Materiały do 
samodzielnej pracy  

Proszę¦ opracowa¢ temat: "Vor der 
Geburtstagsparty" tj. A10 i A11. 
Prosze ustnie opowiadać o 
przygotowaniach do imprezy 
urodzinowej, tj. ułożyć zdania ze 

zwrotami pod obrazkami w A10 + 
uzupełnić o e-mail w A11 
+ ¢wiczenia 8/43, 10/44 

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) 

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

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 
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Religia Grażyna 
Karpiuk 

Librus Informacja dla 
 ydzień  ydzień 
 ydzień  na Librusie 

Temat: Wielki Post 
- Znaczenie  ydzień o Postu 
- Wielki  ydzień 
- Wielka Środa 
- Wielki Czwartek (Ostatnia 
Wieczerza) 
- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie 
Jezusa) 

Wychowanie 
fizyczne 

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.  
 

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 

Wychowanie 

fizyczne 

Katarzyna 

Ciepły 

librus, e-mail materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
librusa 

 Temat: Przepisy piłki nożnej. 
Zapoznanie się z zasadami gry w 

piłkę nożną i zastosowanie ich w 
czasie meczu.  
Wszystkie informacje zostaną 
przesłane na librusa. 
Planowana lekcja odbędzie się dniu 
26 marca.  

 

Godzina z 

wychowawcą  

Katarzyna 

Ostaszewska 

Librus, 

Telefon 

komórkowy 

 Kontakt z wychowawcą w razie 

potrzeby 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


