
Klasa 1e plan pracy zdalnej w dniach 6- 17 kwietnia 2020 

 

Przedmiot 
 
 
6.04.-8.04.2020 r.  

Imię i 
nazwisko 
nauczyciela 
 

Sposób 
kontaktu z 
nauczycielem 
6.04.-
8.04.2020 r. 

Formy pracy zdalnej z 
uczniem 
 
6.04.-8.04.2020 r. 

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 

 

Temat: Cierpienie, lęk i wina lady 

Makbet ( 6. 04.2020 r.) – 1 godz.  

Temat: „Makbet” w reż. A. 

Wajdy. Projekcja spektaklu. 

( 8.04.2020 r.) – 2 godz.  

Wiedza o 

społeczeństwie 

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 (1 
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 

Biologia Monika 
Zaleska- 

Szczygieł 

Librus Materiały i zadania 
zostaną przesłane na 
librusa 

7.04.2020 
Temat: Ochrona przyrody w Polsce 
 
Teoria i zadanie będą przesłane 
uczniom  7.04 – zgodnie z planem 
lekcji (1godz). Zadanie należy 
wykonać i przesłać w tym samym 
dniu ( w ramach lekcji). Po tym 
terminie prace nie będą 
przyjmowane, co jest równoznaczne 
z oceną niedostateczną. 

Chemia Alicja 
Krupicka 

Librus, e-mail 
klasowy 

materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego 

Czynniki warunkujące działanie 
substancji leczniczych.(1h) 
 
zagadnienia do realizacji   

1.działanie leku od czego zależy 
2.sposób podania leku a szybkość 
jego działania 

3.substancje toksyczne i sposób ich 
usuwania 
  

Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Barbara 

Kukiełko 

Librus 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 

Matematyka 

 

Mariusz 
Łapiński 

librus, e-mail, 
dysk Google, 
Skype 

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

07.04.2020  
Temat:  Postać kanoniczna i postać 
ogólna funkcji kwadratowej. (2h) 
 
Realizacja ćwiczeń i zadań z książki. 
 
08.04.2020  
Temat: Równania kwadratowe. (1h) 
 
Rozwiązywanie zadań. 
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Fizyka 
 

Mariola 
Mucha 

librus, e-mail, 
sms 

materiały i zadania i 
wskazówki 
przesyłane „Librusem 

Temat: Sprawdzian – fizyka 

jądrowa ! 
 
Uczniowie zostaną poinformowani o 
sposobie przeprowadzenia 
sprawdzianu. 

Historia Małgorzata 
Grabowska 

Li brus, e-mail, 
platforma 
MOODLE  (4lo), 
Google-dysk, 
GRUPA fb, 
messenger 

Lekcja, materiały, 
instrukcje w kursie: 
„Historia”, fb 

Temat: Polskie Państwo Podziemne 
 
Lekcja w sieci - należy obejrzeć 2 
filmiki i prezentację oraz wykonać 
kartę pracy i wysłać ją na Moodle – 
termin – środa po Świętach – 15.04 
Pełna informacja na platformie: 
norwid.bialystok.pl 
 

Geografia Henryka Szast librus, e-mail, 
platforma 
edukacyjna 
 

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

Temat: Zróźnicowanie gospodarcze 

świata utrwalenie wiadomości. 
(od tematu 18 III dział,  wysłane 
zadania na platformie 30 III,  6 IV na 

platformie  - kartkówka 
Informatyka Małgorzata 

Wilczewska 
Librus materiały i zadania 

zostaną  przesłane w 
Librusie lub na 
e-maila klasowego 

Temat: Rozwiązywanie 
problemów algorytmicznych. 
(1 godz.) 
Teoria będzie przesłana w 
Librusie do 8 kwietnia. 
 

Język angielski Anna Łakus *dziennik 
LIBRUS 
*grupa 
zamknięta na FB 
* Messenger 
* platforma 
konferencyjna 
CLICKMEETING 
 
 
 
 
 

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

Podróże- opracowanie leksyki ( 2 
godz.)  
„ Can travel still broaden your minds 
of the smartphone generation?”-  
opracowanie leksyki to tekstu. ( 1 
godz) 
 
Can travel still broaden your minds of 
the smartphone generation?”-  praca 
z tekstem 
 
Tekst w podręczniu FOCUS 3 -str.3 
 
CYFROWA KARTA PRACY zostanie 
udostępniona uczniom na grupie 
zamkniętej FB do dnia 6 kwietnia. 

Język angielski Joanna 
Laudańska 

 
Librus, e-mail 

Materiały są 
umieszczane w aplikacji 

Quizlet  oraz linki do 
artykułów i nagrań 
wysyłane przez e-mail na 

Librusie. Zrealizowane 
zadania pisemne są 
wysyłane przez uczniów 

przy pomocy Librusa i/lub 
e-mailem. 
 Informacja od 

nauczyciela( zakres 
materiału do realizacji w 
danym tygodniu, inne 

ważne informacje  np. 
terminy zajęć, terminy 
wysłania materiałów ) 

Temat: Znajomość środków 
językowych (tłumaczenie fragmentów 

zdań). Powtórzenie i uzupełnienie 
wiadomości na temat określania ilości 
rzeczowników policzalnych i 

niepoliczalnych. (1 godz.) 
Zadania do samodzielnego zrobienia: 
linki do stron umieszczono w mailu. 

 
 
 

  

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

 
Temat: Wielkanoc we Francji ( 1 
godzina )  
- Wprowadzenie słownictwa 
związanego z tradycjami 
wielkanocnymi.  

- Zapoznanie ze zwyczajami 
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świątecznymi w krajach 
frankofońskich 

-  Teoria i zadania będą umieszczone 
na platformę moodle do 7 
kwietnia.    
 
 

Język niemiecki Helena 

Ciemnicka 

 Kontakt przez 

Librus 
Materiały do 

samodzielnej pracy  
Temat: Mein Alltag - opis dnia 
codziennego; 
Na podstawie opisu dnia Nico, 
proszę opisać własny dzień w 
czasie terazniejszym. Można też 
wykorzystać inne słownictwo, 

które znacie; 
 

Podstawy 
przedsiębiorczości 

Iwona 
Bezubik 

Librus, e-mail Materiały edukacyjne 
przesłane za pomocą 
Librusa z Google Dysk, 
prace uczniów 
przesyłane na e-mail) 

Temat: Zakładanie firmy. (1godz) 
 
-procedura rejestracji firmy 
-wypełnianie wniosku CEIDG-1 

Wiedza o kulturze Łukasz 
Wiśniewski 

Librus Materiały i zadania 
zostaną  przesłane za 
pośrednictwem 
dziennika 
elektronicznego, 

Temat:  Nowe praktyki sztuki – 
działanie przede wszystkim.  
 
Teoria i zadania do wykonania 
zostaną przesłane za pośrednictwem 
dziennika elektronicznego 

Religia 
 

Tadeusz Tyl Librus  Materiały i zadania 
zostaną przesłane na 
Librusa ucznia. 

1Temat: W służbie Kościoła i 
Ojczyzny. 
2) Temat: W służbie Kościoła i 
Ojczyzny c.d. 

Wychowanie 
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   06.04.2020 i  
08.04.2020  2 godz 

Wychowanie 

fizyczne 

Arkadiusz 

Timofiejuk 
Dziennik 
elektroniczny 

Materiały wysyłane 
uczniom poprzez 
dziennik elektroniczny 

Kształtowanie zręczności. Ćwiczenia z 
piłkami tenisowymi. (2 godziny) 
 Materiał zostanie wysłany poprzez 
dziennik elektroniczny do 6.04 do 
godz. 9.00 

Wychowanie 
fizyczne 

Jan 
Wasilewski 

Librus Materiały i zadania 
zostaną przesłane przez 
dziennik Librus 
 

Tematy: 
1. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie 
grzbietu  
(1 godzina) 
2. PILATES- kompletny trening całego 
ciała.  
(1 godzina) 
 

Godzina z 

wychowawcą  

Katarzyna 

Ostaszewska 

Librus, 

Telefon 

komórkowy 

Materiały i zadania 
zostaną przesłane przez 
dziennik Librus 
 

Temat: Żyj ekologicznie... Czyli 

jak i co możemy zrobić, aby żyć 

zdrowo i w czystym środowisku. 
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Przedmiot 
 
 
 
15-17. 04. 2020 r. 

Imię i 
nazwisko 
nauczyciela 

Sposób 
kontaktu z 
nauczycielem 
 
15-17. 04. 
2020 r. 

Formy pracy zdalnej z 
uczniem 
 
 
15-17. 04. 2020 r. 

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 

 

Temat: Portrety psychologiczne 

Makbeta i Lady Makbet.            

( 2 godz.) 
Temat: Teatr antyczny i teatr 

nowożytny – synteza 

wiadomości. ( 1godz.) 

Temat: Powtórzenie wiadomości 

z twórczości W. Szekspira.         

( 1 godz. ) 
Materiały i instrukcje dla ucznia 
zostaną wysłane do 15.04.2020 r. 
Termin wykonania zadań:  
20.04.2020 r. 

Chemia Alicja 

Krupicka 
Librus, e-mail 
klasowy 

materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego 

Powtórzenie wiadomości o lekach. 

1.Wykorzystanie zbioru zadań z 
podręcznika 
2.Testu sprawdź czy potrafisz 

Etyka 

 

Marcin 

Rogalski 

 Librus e-mail Materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 

maila indywidualnego 

 16.04,17.04 
Temat: Św. Augustyn. 
Nowy wymiar moralnego życia 
człowieka. 

Opracuj temat na podstawie 
prezentacji na portalu 
„szkolnictwo.pl” 
Temat 016. 
Wykonaj test w zakładce „testy 
liceum” -test 016. 
  
 

Matematyka 
 

Mariusz 
Łapiński 

librus, e-mail, 
dysk Google, 
Skype 

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

15.04.2020 
Temat: Temat: Równania 
kwadratowe. (1h) 
 
Rozwiązywanie równań 
niezupełnych. 
 
17.04.2020 
Temat: Równania kwadratowe. (1h) 
 
Rozwiązywanie równań zupełnych. 
 
Informacje o zadaniach i ich realizacji 
zostaną wysłane dziennikiem librus 
do godz. 1000 dnia, w którym będą 
realizowane tematy. 
 

Historia Małgorzata 
Grabowska 

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

Lekcja, materiały, 
instrukcje w kursie: 
„Historia” 
 
 

Uczniowie przesyłają Kartę 
Pracy_PPP na Moodle – 15.04 
 
Temat: Komuniści i ich program 
Lekcja w oparciu o e-podrecznik 
Pełna informacja na platformie: 
norwid.bialystok.pl 
Ogólne zagadnienia – podręcznik Po 
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prostu- str.226 
 

Geografia Henryka Szast librus, e-mail, 
platforma 
edukacyjna 
 

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

Temat: Zróźnicowanie gospodarcze 
świata utrwalenie wiadomości. 

(od tematu 18 III dział,  wysłane 
zadania na platformie 30 III,  6 IV na 
platformie  - kartkówka 

Informatyka Małgorzata 
Wilczewska 

Librus materiały i zadania 
zostaną  przesłane w 
Librusie lub na 
e-maila klasowego 

Temat: Rozwiązywanie 
problemów algorytmicznych. 
(1 godz.) 
Teoria będzie przesłana w 
Librusie do 8 kwietnia. 
 

Język angielski Anna Łakus *dziennik 
LIBRUS 
*grupa 
zamknięta na FB 
* Messenger 
* platforma 
konferencyjna 
CLICKMEETING 
 
 
 
 
 

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

 
Opracowanie leksyki do dialogów- 
podróżowanie ( CYFROWA KARTA 
PRACY). 
 Asking for and giving advice- 
opracowanie leksyki ( podręcznik str. 
42) 
Asking for and giving advice- 
słuchanie ze 
zrozumieniem.( CYFROWA KARTA 
PRACY) 5 godz. 

Język angielski Joanna 
Laudańska 

Librus, quizlet, 

Formy pracy 
zdalnej z 
uczniem 

Materiały są 

umieszczane w aplikacji 
Quizlet  oraz wysyłane 
przez e-mail na Librusie 

Temat: Film na platformie Youtube z 

cyklu TED Talk: How to make stress 
your friend z psychologiem zdrowia 
Kelly McGonigal - ćwiczenia w 

rozumieniu kluczowych myśli 
podanych w nagraniu. 
Słownictwo (kolokacje i związki 

wyrazowe nieformalne) związane ze 
stresem. (1 godz.) Zadania do 
rozwiązania na platformie Quizlet  i 

link do nagrania podany przez Librus 
Język francuski M. Sadowska  Librus, e-mail Materiały i zadania 

zostaną  przesłane na 
platformę moodle 

Temat : Podawanie godziny  ( 1 
godzina)  
- Powtórzenie liczebników 
głównych do 60. 
- Jak zapytać o godzinę ?  
- Określanie pełnej godziny oraz 
godzin z minutami.  
-  Teoria i zadania będą umieszczone 
na platformę moodle do 16 
kwietnia.    
 

Podstawy 
przedsiębiorczości 

Iwona 
Bezubik 

Librus, e-mail Materiały edukacyjne 
przesłane za pomocą 
Librusa z Google Dysk, 
prace uczniów 
przesyłane na e-mail) 

Temat : Działalność nierejestrowana 
(1godz) 
- kiedy można prowadzić działalność 
nierejestrowaną 
-jakie są korzyści z działalności 
nierejestrowanej 
- jakie są obowiązki w działalności 
nierejestrowanej 
Przesłanie linku do materiałów 
szkoleniowych w dniu 15.03. 
Odpowiedzi uczniów na wysłane 
przez Librus pytania. 
 

Wiedza o kulturze Łukasz 
Wiśniewski 

Librus Materiały i zadania 
zostaną  przesłane za 
pośrednictwem 
dziennika 

Temat:  Sztuka oddziaływania 
poprzez dźwięki 
 
Teoria i zadania do wykonania 
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elektronicznego, zostaną przesłane za pośrednictwem 
dziennika elektronicznego 

Wychowanie 
fizyczne 

Anna 
Wysocka 

librus, 
platforma 
Moodle 

Materiały są 
umieszczane na 
platformie Moodle  i  
Librus 

Temat: Samokontrola  wybranych  
zdolności  motorycznych wg  ISF K.  
Zuchory 
-wykonanie jednej wybranej próby 
-samoocena 
Realizacja i wysłanie materiałów  
15.04. 2020                                  i 
16.04.2020 
2 godz 

Wychowanie 

fizyczne 

Arkadiusz 

Timofiejuk 
Dziennik 
elektroniczny 

Materiały wysyłane 
uczniom poprzez 
dziennik elektroniczny 

Kształtowanie zręczności. Ćwiczenia z 
piłkami tenisowymi. (2 godziny) 
 Materiał zostanie wysłany poprzez 
dziennik elektroniczny do 6.04 do 
godz. 9.00 

Wychowanie 

fizyczne 

Jan 

Wasilewski 
Librus Materiały i zadania 

zostaną przesłane przez 
dziennik Librus 
 

1. Piramida zdrowego żywienia i 
aktywności fizycznej (1 godzina) 
2. Doskonalenie nabytych 
umiejętności - aerobik.  
(1 godzina) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


