
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 1f4 w dniach 25-27 marca 2020r. 

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 ) 

biologia Monika Dziubińska Li brus, klasowy adres mail 
Przesłanie notatki do tematu 
lekcji, ćwiczeń utrwalających 
materiał 

Temat: Przebieg i znaczenie mitozy, 
(25.03.20) przesłanie notatki i ćwiczeń 
związanych z tematem lekcji. 

matematyka Marzena Popławska 
Librus, e-mail klasowy, grupa 
na messengerze 

Materiały z nagranymi filmami i 
moim tłumaczeniem nowych 
tematów oraz instrukcje i 
wskazówki wysyłane przez 
Messenger lub maila klasowego 

Temat: Układy równań liniowych z dwiema 
niewiadomymi. 
-metoda podstawiania (1g) 
- metoda przeciwnych współczynników (1g) 
- metoda graficzna (1g) 
Uczniowie otrzymali zadania do wykonania 
do środy (25.03) i piątku (27.03) 

informatyka Wiesława Suchocka 
Librus, Platforma Moodle, 
klasowy adres mail 

Moodle – materiały dodatkowe 
w PDF, zadanie on-line 
 

Temat: Podstawy edycji tekstu.  (2 lekcje.) 
Zapoznanie się z materiałami (PDF) na 
platformie Moodla, wyszukanie tematu w  
Google, porównanie z informacjami w 
podręczniku. 
Zadanie do wykonania  – termin do 29.03. 

język rosyjski 
 
 

Tamara Mięgoć Librus, e-mail materiały i zadania zostaną  
umieszczone na Librusie, 

Temat: Jak się czujesz? (2 lekcje) 
Zaczynamy rozdział 5.2 zatytułowany  
Zdrowie. Proszę: 
1.Rozpocznij od ćw. 2. ze str 76. nazwij 
części ciała - tę leksykę już masz 
opanowaną. 
2. ćwiczenie 3. str. 76. W podręczniku masz 
płytkę, z której korzystaj. Najpierw 



przetłumacz na język polski nazwy chorób. 
Możesz skorzystać ze słowniczka ze strony 
81 lub 154., a następnie dopasuj nazwę 
choroby do odpowiedniej ilustracji. 
3. teraz  wykonaj ćwiczenia 1a i 1b ze str. 76. 
Zeszyt ćwiczeń strona 44. Wykonaj 
ćwiczenia od 1 do 5 włącznie ze strony 
44/45. 

WOS  Krzysztof Maleszewski FB Lekcja na żywo on-line 
prowadzona na FB w grupie klasy 

Temat : Samorząd terytorialny  
– lekcja na żywo o godz. 14.00 (27.03) 

j.hiszpański 
 

Małgorzata Janusz Librus, e-mail Materiały, zadania i potrzebne 
linki przesłane  przez Librus 

Temat (25.03) : Ćwiczymy przyimki  - 
określamy miejsce. (1 godz.) 
Temat (27.03) : Drugie zastosowanie 
czasownika ESTAR.  ( 1 godz.) 
Teoria i zadania zostały wysłane przez 
pocztę Librus. Możliwa zmiana na drogę 
mailową (po otrzymaniu adresów 
grupowych).  



chemia Adam Cudowski  Librus (informacje bieżące), 
moodle (materiały 
dydaktyczne) 

materiały i zadania zostaną  
przesłane na 
platformę moodle 

Temat: Tlenki, kwasy i wodorotlenki – 
powtórzenie wiadomości (1h) 
- Klasyfikacja związków nieorganicznych 
- Tlenki: nazewnictwo, podział, 
otrzymywanie, właściwości  
- Kwasy: nazewnictwo, podział, 
otrzymywanie, właściwości 
- Wodorotlenki: nazewnictwo, podział, 
otrzymywanie, właściwości 
 

Teoria oraz przykładowe reakcje z działu 
związki nieorganiczne zostaną przesłane 
Uczniom w formie pliku pdf. Plik zostanie 
dołączony na platformie moodle.  
 

Uczniowie w dniach: 25-27.03.2020 powinni 
zaznajomić się z przesłanym plikiem w celu 
powtórzenia zdobytej na lekcjach wiedzy. 

historia 
 

Małgorzata 
Grabowska 

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

Lekcja, materiały, instrukcje w 
kursie: „Historia” 

Temat: Powtórzenie wczesnego 
średniowiecza 
Wysłane na maila zadania – wykonać do 
30.03 na Moodle 
Temat: Pradzieje ziem polskich 
Pełna informacja na platformie: 
norwid.bialystok.pl 
Termin wysłania zleconego zadania: 27.03 

Język angielski  
 
 

Joanna Wap Librus,  
Google Classroom, Moodle, 
Discord, 
Mail klasy 

Materiały zamieszczane na 
platformie Moodle, Google 
Classroom Quizizz, 
Google disc, 
Discord 

1. Temat: Health issues.  
Słownictwo związane z ochroną zdrowia. 
Zasady postępowania w przypadku chorób 
zakaźnych. 
Materiał zamieszczony na Quizizz. 
Termin: 27.03.20 
2. Temat: Idiomatic expressions. 
Wyrażenia idiomatyczne. Ćwiczenie 



wymowy i zastosowanie w zdaniach. 
Tłumaczenie. 
Materiał zamieszczony na Moodle.  
Termin wykonania: 31.03.20 

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. 

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 2: Literacka psychologia zbrodni. (1) 
Temat 3: Charakterystyka Lady Makbet 
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 

geografia   Danuta Dobreńko Librus, e-mail, Materiały są wysyłane na e-mail 
klasowy  lub pocztą Librus 
 

Temat: Budowa Ziemi skały 
- główne elementy budowy Ziemi 
- podział skał i ich przykłady 
- gospodarcze wykorzystanie skał  
(Zadania zostały wysłane do uczniów przez 
pocztę e-mail. Zadania należy wykonać do 
25 marca ) 

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. 
 

szachy Janusz Taranienko librus, e-mail:  
j.taranienko@mdk.bialystok.pl 

zadania, tj. link do strony 
szachowej z przykładami: 
www.zadania.szachowe.pl, 

Tematy:  
1. Maty w dwóch posunięciach – ćwiczenia 
2. Paty - ćwiczenia 



zostały przesłane na 
e-mail klasowy dn. 23.03 

Termin rozwiązania zadań:  do 29 marca 

 
Godzina 
wychowacza 
 

Wiesława Suchocka 
Librus, klasowy adres mail, 
telefony do uczniów i 
rodziców 

 Kontakt z wychowawcą w razie potrzeby. 

WF 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 
26.03.2020 r. 
 

WF 
 
 

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: Sprawność fizyczna  
– ćwiczenia ogólnorozwojowe poprawiające 
wytrzymałość, szybkość, gibkość, siłę RR, 
NN, siłę mm. brzucha, siłę mm. grzbietu. 
Temat: Ćwiczenia rozciągające partie 
mięśniowe kończyn górnych i kończyn 
dolnych. 
Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową – 
mechanika sędziowania, interpretacja i 
najnowsze tendencje sędziowania. 

WF 
 

Krzysztof Wojszko librus, e-mail  Materiały i zadania w wersji 
pisemnej i krótkie filmy z 
trningiem na Youtube, wysyłam 
na maile klasowe. 
 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z 
wykorzystaniem obciążenia własnego ciała.  
Ćwiczenia  sprawnościowe i zwinnościowe.  
Ćwiczenia rozciągające. 
( ok.30-40 min. dziennie)  

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 

Temat: Ideał ucznia Chrystusowe – droga 
błogosławieństw. 
- Ile i jakie są błogosławieństwa ? 
- jaki mają wpływ na nasze życie religijne ? 



wygenerowany 

mail:ivlokatecheza1f4@gmail.com. 
Link do artykułu zamieszczonego na 
serwerze chrześcijańskim serwerze 
Opoka.pl. 
 

 


