
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy Ie4 w dniach 25-27 marca 2020 r. 
 

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 ) 

 

 

 

Historia  

Grzegorz Radłowski Librus, e-mail, 

dysk Google, 

platforma Moodle 

Zadanie zostało  

przesłane na 

dziennik Librus 

oraz pocztę 

klasową 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości – początki 

średniowiecza (2 godz.) 

Materiały i zadania zostaną przesłane na pocztę 

mailową. Ćwiczenia należy wykonać do  27 marca  

przesyłając je na folder klasowy na dysku Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język 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 29.03 

Ewa Chlebińska Librus, e-mail materiały i zadania 

przesyłane j.w. 

Temat: Praca nad planem prezentacji na temat 

turystyki-wybór wymarzonego miejsca na wyjazd 

wakacyjny./2g/Opisywanie miejsc-ćwiczenia ze 

słownictwem./1g/ 

 

 



Język polski Iwona Bankiewicz-

Zabielska 

librus, e-mail, materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

za pomocą 

dziennika Librus 

oraz umieszczone 

na platformie  

moodle 

 

Temat 1: Co ma przyjść niech przyjdzie- 

przeznaczenie czy wybór?(1) 

Temat 3: Charakterystyka Lady Makbet 

Temat 2: Literacka psychologia zbrodni. (1) 

Teoria i zadania zostaną przesłane uczniom na kursie 

moodle, a także za pośrednictwem dziennika Librus 

Uczniowie wykonują karty pracy, które odsyłają  do 

01.04.2010 

Język 

niemiecki 

Helena Ciemnicka Kontakt przez 

Librus 

Materiały do 

samodzielnej pracy 

Proszę rozpocząć samodzielnie rozdział 5-"Essen 

und Trinken", tj. 5.1 i 5.2 tzn. 

"Ich hatte gern ein Kilo Apfe" oraz "Fruhstuck 

international" ze słownictwem i 

ćwiczeniami (każdy w miarę możliwości).  

Praca rozłożona jest na 3 etapy od 

25 marca do 3 kwietnia. 

 

Matematyka 

 

Jolanta Świerzyńska 

Librus, e-mail, 

formularz google, 

moodle (forum na 

kursie) 

Materiały są 

umieszczane na 

platformie moodle 

oraz wysyłane na 

e-mail klasowy i 

librusa 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 

„Własności funkcji” . 

Teoria i zadania będą przesłane uczniom  na kursie 

moodle. Zadania należy wykonać do 26 marca  

(2godz.) 

Temat: Sprawdzian wiadomości – test na moodlach. 

27 marca (1 godz.) 

WOS  Krzysztof Maleszewski FB Lekcja na żywo on-

line prowadzona na 

FB w grupie klasy 

Temat 27.03: Praca z materiałem źródłowym. II. 

Kultura i różnorodność społeczeństwa  – lekcja na 

żywo o godz. 13.00 



Geografia Henryka Szast librus, e-mail,  

platforma 

edukacyjna 

materiały i zadania 

zostały  przesłane 

na e-maila 

klasowego i 

platformę. 

Temat: Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia Ziemi 

1. Różnica między wulkanizmem i plutonizmem. 

2. Rodzaje intruzji magmowych i ich 

charakterystyka 

3. Produkty erupcji wulkanicznej. 

4.Podział wulkanów ze względu na przebieg erupcji, 

rodzaj wydobywających się produktów, 

częstotliwość erupcji (czynne, wygasłe, drzemiące) 

5. Jak dochodzi do trzęsień Ziemi , rodzaje trzęsień 

(tektoniczne, wulkaniczne, antropogeniczne- 

zapadliskowe) 

6. Rozmieszczenie wulkanów i trzęsień Ziemi na 

świecie 

W następnym tygodniu będzie powtórzenie tematu1-

3 z działu V, a w kolejnym sprawdzenie wiadomości 

przez Internet. 

Wykorzystać: podręcznik, strony: e.podreczniki, 

24loWarszawa. 

Teoria i zadania są przesłane uczniom  na kursie 

modle. Zadania należy wykonać do 31 marca.  

(1godz.).  

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. 



Filozofia Emilia Rogowska librus, e-mail - 

założony do 

celów kontaktu z 

uczniami lub e-

mail klasy 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na e-maila 

klasowego lub 

Librus. 

Temat: Kim jest człowiek? -system filozoficzny 

Arystotelesa 

Ukazywanie uniwersalności problemów poruszanych 

przez starożytnych filozofów. 

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) 

Wychowanie 

fizyczne 

 

Katarzyna Ciepły librus, e-mail materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na librusa 

Temat: Ruletka ćwiczeń. 25.03.2020 r. 

- Zestaw ćwiczeń sprawnościowo-wzmacniających, 

poprawiających sprawność, zdrowie i kondycję. 

Ćwiczenia maja na celu wzmocnienie wszystkich 

partii mięśniowych przez dobra zabawę.  

Instrukcja i zadania będą przesłane na librusa.  

Planowana lekcja odbędzie się dniu 25 marca. 

Temat: Przepisy piłki nożnej. 27.03.2020 r. 

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. 

 

Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Barbara Kukiełko Librus Liburs Temat: Zatrucia.  

Praca z podręcznikiem.  

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-

przypadku-zatrucia/DL0Np 

 


