
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy Ie4 w dniach 30 marca  - 3 kwietnia 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: Pradzieje ziem polskich 

Materiały i zadania zostaną przesłane na pocztę 

klasową. Ćwiczenia należy wykonać do  1 kwietnia  

przesyłając je na folder klasowy na dysku Google. 

Temat: Początki państwa polskiego 

Materiały i zadania zostaną przesłane na pocztę 

klasową. Ćwiczenia należy wykonać do  6 kwietnia  

przesyłając je na folder klasowy na dysku Google. 

Temat: Sprawdzian wiadomości – początki 

średniowiecza  

Test należy wykonać na platformie Moodle - 3 

kwietnia – dostęp w godz. 10.15 – 11.00. 

 

 

 

 

 

Język angielski 

Anna Szuchalska 

 

Librus, e-mail 

klasy, 

norwid.bialystok.pl, 

Skype 

Materiały są 

wysyłane za 

pomocą dziennika 

elektronicznego 

oraz umieszczane 

na platformie 

norwid.bialystok.p 

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 

4. Developing vocabulary: Phrasal verbs connected 

with sport + Listening: Origin of 

basketball Słownictwo: Czasowniki frazowe 

związane ze sportem + Słuchanie: Historia 

koszykówki 

5. Grammar in context: Non-defining relative 



clauses Gramatyka: Zdania względne niedefiniujące 

Ewa Chlebińska Librus Zadania przesyłane 

przez Librus i 

maila kl. 

Temat: Opis miejsc - podróżowanie i turystyka. 

Praca nad słownictwem i zastosowaniem leksyki 

tematycznej. (3g) 

/str.112-SB/ - termin wysłania - 3.04 

Język polski Iwona Bankiewicz-

Zabielska 

Librus, e-mail, Materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

za pomocą 

dziennika Librus 

oraz umieszczone 

na platformie  

moodle 

 

Temat 1: Postaci zła w „Makbecie”. 

Temat 2: Barok- epoka przeciwieństw.   

https://epodreczniki.pl/a/od-renesansu-do-

baroku/DYaqn9OA6 

Temat 3 : Antynomie myśli barokowej. 

Temat 4: Człowiek-Bóg- świat w poezji 

metafizycznej. 

Teoria i zadania zostaną przesłane uczniom na 

kursie moodle, a także za pośrednictwem dziennika 

Librus 

Język 

niemiecki 

Helena Ciemnicka Kontakt przez 

Librus 

Materiały do 

samodzielnej pracy 

Temat 1: Essen und Trinken - ciąg dalszy. 

Temat 2: Fruhstuck international - co jedz¡ ludzie w 

różnych krajach. 

Praca z zeszytem ćwiczeń« zleciałam poprzednio, 

czyli ćwiczenia 1-3/ str. 36,37, 1-6/ 

str 38,39. 

Język francuski  Małgorzata Sadowska  librus, e-mail  Materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na 

platformę moodle  

Temat: Demander un objet – Prosimy o jakiś 

przedmiot. 

- Wprowadzenie słownictwa związanego z 

kolorami.  

- Zapoznanie z  konstrukcją „ J’ai besoin de…”, „ 

Tu me prêtes …” ( 1 godzina )  

-  Teoria i zadania będą umieszczone na platformę 

moodle do 31 marca.   

Temat : Uzgadnianie liczby i rodzaju przymiotnika.  

- Wprowadzenie form nieregularnych przymiotnika 

https://epodreczniki.pl/a/od-renesansu-do-baroku/DYaqn9OA6
https://epodreczniki.pl/a/od-renesansu-do-baroku/DYaqn9OA6


: stary, nowy, piękny.  

- Podanie zasad uzgadniania liczby i rodzaju 

przymiotnika. (1 godzina) 

-  Teoria i zadania będą umieszczone na platformę 

moodle do 2 kwietnia.   

Matematyka 

 

Jolanta Świerzyńska Librus, e-mail, 

platforma 

MOODLE  (4lo),  

Google-dysk 

Lekcja, materiały, 

instrukcje  

zamieszczono w 

kursie: 

„Matematyka” oraz 

wysyłane są na 

pocztę klasową  i 

Librusa 

Temat: Wykres funkcji liniowej (2h) 

Temat: Własności funkcji liniowej (2h) 

WOS  Krzysztof Maleszewski FB, sms, librus, 

tel., email 

Lekcja na żywo on-

line prowadzona na 

FB w grupie klasy 

Lekcje odbywają się one zgodnie z planem lekcji, 

tzn.: 

- w dniach i godzinach planu lekcji (2 godz. 

tygodniowo) 

- wg programu nauczania, realizując po kolei 

zaplanowane lekcje 

- on-line, na żywo na FB, na grupie klasy 

- zadawanie ewentualnie jakichś prac, podawanie 

terminów ich pisania, rozwiązywania, przesyłania - 

informowanie uczniów na bieżąco podczas lekcji 

Geografia Henryka Szast librus, e-mail,  

platforma 

edukacyjna 

materiały i zadania 

zostały  przesłane 

na e-maila 

klasowego i 

platformę. 

Temat: Czynniki endogeniczne- powtórzenie 

wiadomości. 

Przesłane zostaną zadania do ćwiczeń na platformie 

, wykorzystanie informacji i zadań na platformie: e. 

podręczniki, 24loWarszawa, zadania w 

podręczniku: Sprawdź, czy potrafisz (odp są w 

podręczniku). 

7.IV karkówka z czynników na platformie. 



Chemia Alicja Krupicka  Librus, e-mail 

klasowy  

Materiały i zadania 

zostaną przesłane 

na  

e-maila klasowego  

Temat: Podstawowe metody otrzymywania soli. 

Teoria i zadania zostaną przesłane drogą e-mailową  

 

 

Biologia Celina Bieły Librus, e-mail,  Materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na 

e-maila klasowego 

oraz na pocztę 

librus 

Temat: Budowa i funkcjonowanie komórki- 

rozwiązywanie zadań. 

- porównanie różnych typów komórek 

- budowa komórki prokariotycznej 

-budowa komórki eukariotycznej 

Zadania do wykonania z terminami zamieszczone 

zostaną 30.03.20 na poczcie Librus i e-mail 

klasowy .  

Sprawdzian wiadomości odbędzie się  7.04 

 

Fizyka Mariola Mucha Librus, e-mail Librus Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej 

Przesłano zalecenia, wskazówki. 

Pod tematem w pięciu zdaniach podsumowanie 

lekcji. Następnie ćwiczenia z epodręcznika i 

informacja zwrotna – jak się udało? 

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 do1 

kwietnia. 

Zadania należy wykonać do 8 kwietnia. 



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 . 

Materiały będą przesłane przez e-mail. 

Data wykonania zadania do 03.04.2020 - 

przesyłamy e-mail zwrotny na adres podany 

uczniom. 

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 

Robert Sołowiej Librus 

(wiadomości), 

adres meilowy 

wygenerowany dla 

każdej klasy. 

Materiały w 

postaci linków oraz 

pytań 

problemowych są 

wysyłane uczniom 

przez wiadomości 

w librusie 

natomiast 

wypowiedzi są 

odsyłane przez 

uczniów na 

wygenerowany 

meil klasowy. 

T: „W służbie Kościoła i Ojczyzny” 

- Jakie cechy wyróżniają osobę zdolną do służenia 

innym jako wzór postawy patrioty? Na podstawie 

dowolnego przykładu z historii Kościoła 

Katolickiego i naszej Ojczyzny. Praca własna. 

T: „Matka Chrystusa, Kościoła i każdego z nas” 

- osoba Matki Bożej w religijności chrześcijańskiej, 

sanktuaria w Polsce. Praca opisowe na ten temat. 

Do 1 kwietnia. 

 

 

 

 



Wychowanie 

fizyczne 

 

Katarzyna Ciepły Librus, e-mail Materiały i zadania 

zostaną  przesłane 

na librusa 

Temat: Zestaw ćwiczeń na zgrabną sylwetkę.  

- wzmacnianie górnych partii mięśni  

- ćwiczenia wzmacniające mięsnie brzucha 

- elementy kształtujące koordynację ruchową 

- kształtowanie sprawności ogólnej 

Instrukcja i zadania będą przesłane na librusa,e-

mail. 

Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową.  

- zapoznanie uczniów ze szczegółowymi przepisami 

gry w p. siatkową 

- rola sędziego 

- prawa i obowiązki zawodnika 

- zasady fair play 

Wszystkie informacje zostaną przesłane na librusa, 

email.  

Temat: Ćwiczenia przy muzyce - aerobic. 

- wzmacnianie mięśni brzucha i nóg 

- kształtowanie ogólnej koordynacji ruchowej  

- ćwiczenia w rytm tanecznej muzyki 

Instrukcja i zadania będą przesłane na librusa,e-

mail. 

Wychowanie 

fizyczne 

 

 

Rafał Morozewicz Librus, e-mail, 

grupa klasowa,  

kontakt 

indywidulny z 

uczniem 

Materiały są 

umieszczone na 

platformie modle 

oraz są wysłane na 

e-mail każdej 

klasy. 

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. 

Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Barbara Kukiełko Librus Praca z 

podręcznikiem i 

ćwiczeń do 

wykonania, 

przesłanie  

materiałów 

Pogryzienia, użądlenia, wstrząs .Podręcznik str. 82 

strona internetowa www.pierwszapomoc.net.pl 

Godzina 

wychowawcza 

Grzegorz Radłowski Librus, e-mail, 

telefon 

kontakt 

telefoniczny, 

mailowy, poprzez 

pocztę Librus  

 

Kontakt z wychowawcą w razie potrzeby.  

 

 


