
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 1f4 w dniach 30.03-3.04 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 

31.03.20 Temat: Przebieg i 
znaczenie mejozy, 
przesłanie notatki i ćwiczeń 
związanych z tematem lekcji. 
Dostępność na platformie FB, 
Messenger  11.00-11.45 

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

materiały i zadania zostaną  przesłane na 
platformę moodle 

Temat: Reguły określania stopni 
utlenienia (1h) 
Teoria oraz przykładowe zadania 
zostaną przesłane Uczniom w formie 
pliku pdf. Plik zostanie dołączony na 
platformie moodle. 
 
Uczniowie w dniach: 30.03.-
03.04.2020 powinni zaznajomić się z 
przesłanym plikiem 

EdB Barbara 
Kukiełko 

Dziennik Librus Podręcznik, strony www Temat: Pogryzienia, użądlenia, 
wstrząs. 
- podręcznik str 82 
- strona internetowa: 
www.perwszapomoc.net,pl  

filozofia Emilia Rogowska librus, 
e-mail - założony do celów 
kontaktu z uczniami lub e-
mail klasy jeśli ma 

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 . 



informacja od nauczyciela: Materiały 
będą przesłane przez e-mail. 
Data wykonania zadania do 
03.04.2020 - przesyłamy e-mail 
zwrotny na adres podany uczniom. 

fizyka Paweł 
Andryszak 

WhatsApp (grupa klasowa) Materiały są przekazywane na grupie klasowej 
whatsapp oraz wysyłane na e-mail klasowy 

 Praca i moc jako wielkości 
fizyczne 

 Pojęcie energii. Energia 
potencjalna grawitacji.  

 Energia kinetyczna. Zasada 
zachowania energii. 

 Energia potencjalna 
sprężystości 

 Pęd. Zasada zachowania 
pędu. 

 Zderzenia sprężyste i 
niesprężyste 

geografia Danuta 
Dobreńko 

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

Temat: Teoria płyt litosfery (1 godz) 
30.03  
- główne założenia teorii  płyt 
litosferycznych 
- proces spredingu i subdukcji 
(Zadania zostaną wysłane do 
uczniów do 30.03 przez pocztę e-
mail) 

historia Małgorzata 
Grabowska 

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

Lekcja, materiały, instrukcje w kursie: „Historia” Temat: Początki państwa polskiego 
Temat: Panowanie Bolesława 
Chrobrego 
Pełna informacja na platformie: 
norwid.bialystok.pl 
 

informatyka Wiesława 
Suchocka 

Librus, Platforma Moodle, 
klasowy adres mail 

Moodle – materiały dodatkowe w PDF,  
zadanie on-line 

Temat: Długi dokument  (2 lekcje.) 
Zapoznanie się z materiałami (PDF) 



 na platformie Moodla, wyszukanie 
tematu w  Google, porównanie 
z informacjami w podręczniku. 
Zadanie do wykonania  – termin do 
5.04. 

j.angielski Joanna Wap Librus,  
Google Classroom, Moodle, 
Discord, 
Mail klasy 

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

1. Temat: Future time clauses 
Struktury służące do wyrażania 
przyszłości. 
Podręcznik str. 43 
Workbook practice. 
Materiał zamieszczony na Workbook 
online 
 
2. Temat: Space Travel – reading. 
Reading for gist and detail.  
Vocabulary development. 
Vocabulary challenge. 
Podręcznik str. 44-45 
Workbook online 
 
3.  Expressing preference and giving 
arguments. 
Słuchanie. Wyrażanie preferencji.  
Str. 46-47. 
Workbook online. 

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

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

. Ćwiczenia konwersacyjne- świat 
przyrody, zagrożenie środowiska 
naturalnego, 
Ćwiczenie umiejętności czytania 
tekstu ze zrozumieniem. 
Ćwiczenie umiejętności słuchania ze 
zrozumieniem 
 ( 3 godz) 



j. hiszpański Małgorzata 
Janusz 

Librus, e-mail Materiały, zadania i potrzebne linki przesłane  
przez Librus oraz e-mail grupowy 

Temat (1.04.): Różnica między SER i 
ESTAR - ćwiczenia 
Temat (3.04) : Przybory szkolne – 
słownictwo.  
Teoria i zadania zostaną  wysłane 
przez pocztę Librus oraz na adres 
grupowy. 
 

j. 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 
 

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

Temat: Wizyta u lekarza   
(2 lekcje w tygodniu) 
Kontynuujemy pracę z materiałem z  
rozdziału 5.2 
Drogi Uczniu, proszę: 
1. Rozpocznij od ćw. 4. ze str. 76. 
Przeczytaj wypowiedzi i postaraj się z 
nich ułożyć  dialog, który można 
usłyszeć w aptece. Jak sprawdzić, czy 
dobrze wykonałaś/-eś zadanie? 
Posłuchaj nagrania i sprawdź 
odpowiedzi. 

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


2.  Ćwiczenie 5. str. 77. Przetłumacz 
tekst na język polski. Zapoznaj się z 
treścią zakładki obok ćwiczenia. Na 
pewno poradzisz z tym ćwiczeniem, 
gdyż robiłaś/-eś trudniejsze. 
3.  Przejdź do zeszytu ćwiczeń. 
Utrwalamy poznane konstrukcje. 
Proponuję wykonanie 4 ćwiczeń: 6, 
7, 8 i 9 ze str. 45. Jeżeli uważasz, że 
to za dużo, to wykonaj tyle ćwiczeń, 
ile jesteś w stanie. Postaraj się, 
wiem, że poradzisz. Trzymam kciuki 
za efekty Twojej pracy. 

matematyka Marzena 
Popławska 

Librus, e mail klasowy, 
grupa klasowa na 
messengerze 

Materiały z nagranymi filmami z moim 
tłumaczeniem nowych tematów oraz instrukcje i 
wskazówki wysyłam  przez messengera lub na 
maila klasowego 

Temat :  Metoda graficzna 
rozwiązywania układów  równań 
liniowych z dwiema niewiadomymi  ( 
1g) 
Temat : Typy układów równań 
liniowych z dwiema niewiadomymi a 
ilość rozwiązań( 1 g) 
Temat : Rozwiązywanie zadań 
tekstowych z zastosowaniem 
układów równań liniowych z dwiema 
niewiadomymi( 3 g) 
 
Zadane zadania należy przesłać do 
środy ( 1.04) i kolejne do piątku 3.04 

religia 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: „Misja wspólnoty Chrystusowych 
uczniów” 
- Jakie jest przesłanie Kościoła oraz 
zadania każdego z nas chrześcijan. 
Link do filmu o tej tematyce. 
T: „Powołanie świeckich do 



apostolstwa” 
- kim jest apostoł w dzisiejszym 
świecie ? 
- na czym polega apostolstwo dzisiaj 
„ 
Link do artykułu – prośba o 
sformułowanie odpowiedzi na 
podstawie treści. 
 
 

szachy Janusz 
Taranienko 

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

zadania, tj. link do strony szachowej z analizą partii: 

https://szachydzieciom.pl/?page_id=5216#1  

oraz film z analizą tejże: 

https://www.youtube.com/watch?v=4cngwyh4lFo 
zostaną przesłane na e-mail klasowy w dn. 30.03 

Tematy:  
1. Klasyka w szachach – partie 
mistrzów: Morphy i konsultanci. 
Inicjatywa w grze. 
2. Rejestracja każdego z uczniów na 
serwerze szachowym 
www.chess.com, umożliwiającym 
rozgrywanie partii online. 
Zgłoszenie gotowości do gry - do 4 
kwietnia.   

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 (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 

https://szachydzieciom.pl/?page_id=5216#1
https://www.youtube.com/watch?v=4cngwyh4lFo


WF Wysocka Anna librus, platforma Moodle Materiały są umieszczane na platformie Moodle  i  
librus 

Temat :  Układ   ćwiczeń  wolnych-
doskonalenie.  
Estetyka,  tempo ,poprawność 
wykonywania ćwiczeń . 
Zagadnienie wysłane poprzez pocztę 
mailową. Zadanie należy wykonać  
30.03.2020 31.03.2020 
2 godz lekcyjne 
 
Temat: Zdrowe żywienie i 
aktywność fizyczna a rozwój 
intelektualny i społeczny uczniów. 
Zagadnienia i teoria będą wysłane w  
li brusie  01.04.2020 

WF Wojszko 
Krzysztof 

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

- Zasady zapobiegania otyłości 
- Ćwiczenia gibkości na dolny 
odcinek kręgosłupa 
- Ćwiczenia siłowe wykorzystujące 
obciążenie własnego   
  Ciała 
 
Termin wysłania  30 marca. 

WF Morozewicz 
Rafał 

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. 

 


