
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 1f4 w dniach 6.04.2020 - 8.04.2020 oraz 15.04.2020  - 17.04.2020 

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 

Librus, klasowy 
adres mail, 
komunikator 
messenger 

Przesłanie notatki do tematu 
lekcji, ćwiczeń utrwalających 
materiał. Możliwość 
konsultacji za 
pośrednictwem 
komunikatora Messenger. 

Temat: Porównanie mitozy i mejozy.  (7.04.20) 
 Znaczenie podziałów w życiu organizmów. Różnice w przebiegu 
mejozy i mitozy. Zmiana budowy chromosomów w etapach obu 
podziałów. Przesłanie notatki i ćwiczeń związanych z tematem lekcji. 
Konsultacje online za pośrednictwem komunikatora Messenger 
w czasie planowym lekcji  (11.00-12.00) 
W tygodniu 15-17.04.20 nie ma planowej lekcji biologii. 

chemia Adam 
Cudowski 

Librus 
(informacje 
bieżące), 
moodle 
(materiały 
dydaktyczne) 

materiały i zadania zostaną  
przesłane na 
platformę moodle 

Temat: Określanie stopni utlenienia pierwiastków w jonach 
i związkach (1h) 
Przykładowe zadania zostaną przesłane Uczniom w pliku  word. Plik 
zostanie dołączony na platformie moodle.  
 
Uczniowie w dniach: 06-08.04.2020 powinni zrobić przesłane  
przykłady i przesłać nauczycielowi na adres mailowy: 
cudowski.adam@gmail.com lub na platformę moodle  

EDB Barbara 
Kukiełko 

dziennik Praca z podręcznikiem 
i ćwiczeń do wykonania, 
przesłanie  materiałów 

Temat: Zdrowie jako wartość dla człowieka i zasób dla 
społeczeństwa. 
 Praca na ocenę do wykonania do 30.04 i przesłania na dziennik 
wiadomości do nauczyciela jest podana na konta uczniów przez 
dziennik  

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: Miłość platoniczna.  
Miłość platoniczna a miłość platońska. Uczta Platona i jej kulturowy 
i filozoficzny kontekst. 

mailto:cudowski.adam@gmail.com


fizyka Paweł 
Andryszak 

What’s up 
(grupa klasowa) 

Materiały są przekazywane 
na grupie klasowej what’s up 
oraz wysyłane na e-mail 
klasowy 

Temat: Rozwiązywanie zadań praca i moc. (06.04) 
Temat: Pojęcie energii. Energia potencjalna grawitacji. (07.04) 
Temat: Energia kinetyczna. Zasada zachowania energii. (16.04) 
 

geografia Danuta 
Dobreńko 

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

Temat: Procesy wulkaniczne i sejsmiczne na Ziemi (1 godz) 
- rozmieszczenie wulkanów i trzęsień ziemi 
- typy wulkanów 
- przyczyny procesów sejsmicznych 
- skutki procesów wulkanicznych i sejsmicznych 
(zadania zostaną udostępnione do 6.04, termin wykonania do 8.04) 

historia 
 

Małgorzata 
Grabowska 

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

Lekcja, materiały, instrukcje 
w kursie: „Historia” 

Uczniowie odsyłają zadania zlecone w poprzednim tygodniu na Moodle 
– do wtorku 7.04 
Temat: QUIZ – Europa wczesnośredniowieczna  
Uczniowie wykonają quiz na Moodle 
Pełna informacja – instrukcja, quiz - na platformie: norwid.bialystok.pl 
 

Po świętach: 
Temat: Polska wczesnopiastowska – panowanie Bolesława Chrobrego 
- zagadnienia kluczowe w rozdziałach tematu od str. 199 (podręcznik),  
- uczniowie jako podsumowanie wykonają ćwiczenie z mapą 
konturową – do odesłania na Moodle 
Pełna informacja – instrukcja, mapa - na platformie: 
norwid.bialystok.pl 

informatyka Wiesława 
Suchocka 

Librus, 
Platforma 
Moodle, 
klasowy adres 
mail 

Szkolna platforma Moodle  Temat: Recenzje i łączenie dokumentów (6.04.2020 - 1 godz.) 
Temat: Utrzymujemy kontakt z klientami, czyli korespondencja 
seryjna  (7.04.2020 - 1 godz.) 
 

Zadanie i test wiedzy do wykonania  – termin do 15.04. 



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

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

1. Temat: Stimulus-based discussion.  
Przygotowanie do wypowiedzi ustnej nt. wyboru i odrzucenia 
propozycji.  
Stosowanie konstrukcji do wyrażania preferencji: I’d rather, I’d prefer, 
I find, Iwouldn’t go . 
SB. p.46 
 
2. Temat: A stimulus-based discussion. 
Utrwalenie słownictwa I struktur do wyrażania preferencji. 
Wb online U4. Speaking. 

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 podręczniku FOCUS 3 -str.3 
CYFROWA KARTA PRACY zostanie udostępniona uczniom na grupie 
zamkniętej FB do dnia 6 kwietnia. 
Po świętach:  
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) 

język 
hiszpański 
 

Małgorzata 
Janusz 

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

Temat (8.04.): Części domu i meble –słownictwo (1godz.) 
Temat  (15.04): Wyposażenie domu – ćwiczenia ( 1 godz.) 
Temat ( 17.04): Słownictwo dotyczące domu – tworzymy mapę  myśli  
(1 godz.)  
Teoria i zadania zostaną  wysłane przez pocztę Librus oraz na adres 
grupowy. 
( praca do przesłania na gmaila nauczyciela  do 22.04) 
 



język polski Iwona 
Bankiewicz-
Zabielska 

librus, e-mail, materiały i zadania zostaną 
przesłane za pomocą 
dziennika Librus 

Temat : Miłość w wierszach Jana Andrzeja Morsztyna (1 godz) 
Teoria i zadania zostaną przesłane uczniom za pośrednictwem 
dziennika Librus. Zachęcam także do skorzystania z e-podręcznika: 
https://epodreczniki.pl/a/poeta-dworu-i-salonu-czyli-jan-andrzej-
morsztyn/DcZlQ5WP3 
Temat : Fenomen piękna i czasu (1 godz.) 
Temat  : Słowa neutralne i wartościujące ( 1 godz.) 
Temat  : Błędny rycerz wśród realiów życia- Don Kichot ( 1 godz) 
Teoria i zadania zostaną przesłane uczniom za pośrednictwem 
dziennika Librus 
Uczniowie czytają lekturę „Skąpiec” Moliera 23.04.2020 

Język rosyjski Tamara 
Mięgoć 

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

Temat: Jak mówić poprawnie po rosyjsku z moskiewskim akcentem?  
(3 lekcje) 
Drogi Uczniu, proszę: 
- obejrzeć film .   
- powtarzać kilkakrotnie słowa za lektorką, 
- przepisać podane słówka do zeszytu.  
- nauczyć się poprawnej wymowy słów. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q2XcHYXSsxs 

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 
prezentacje w programie 
discord 

Temat : Powtórzenie wiadomości - układów równań liniowych 
z dwiema niewiadomymi ( 2 g) 
 

Temat :  Sprawdzian z układów  równań liniowych z dwiema 
niewiadomymi  ( 1g) 
 

po świętach 
Temat : Omówienie sprawdzianu z układów równań  
- uczniowie otrzymają informacje zwrotne na maile ( 1g) 
 

Temat : Określenie sinusa i cosinusa kąta ostrego w trójkącie 
prostokątnym (2 g) 
Prace z rozwiązaniami  zadań należy przesłać do środy ( 8.04) i kolejne 
do piątku 17.04 

https://epodreczniki.pl/a/poeta-dworu-i-salonu-czyli-jan-andrzej-morsztyn/DcZlQ5WP3
https://epodreczniki.pl/a/poeta-dworu-i-salonu-czyli-jan-andrzej-morsztyn/DcZlQ5WP3
https://www.youtube.com/watch?v=Q2XcHYXSsxs


religia Robert 
Sołowiej 

Dziennik 
internetowy 
Librus 
(wiadomości), 
adres mailowy 
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 mail klasowy. 

T: „Misja świeckich w Kościele” 
- Kto to jest świecki ? 
- jakie ma przesłanie w Kościele ? 
Link do artykułu na serwerze Mateusz.pl 
T:”Niebezpieczeństwa zagubienia w wierze” 
- zagrożenie ze strony sekt jak jest duże i niebezpieczne dla 
chrześcijanina ? 
- jak można się uchronić przed sektami ? 
T: „Moja misja w Kościele” 
- Co ja jako chrześcijanin mogę wnieść do wspólnoty Kościoła? 
- Jakie jest moje zaangażowanie ? 

szachy Janusz 
Taranienko 

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

Serwer szachowy: 
https://www.chess.com/pl; 
e-mail nauczyciela (znany 
uczniom) 
 
 

Tematy:  
1. Samodzielne rozpoznanie serwera szachowego chess.com; 
dokończenie rejestracja każdego z uczniów na tymże serwerze. 
2. Rozegranie kilku partii z przeciwnikiem  
ze swojej klasy lub z klasy równoległej – 2 godziny. 
3. Wysłanie nauczycielowi drogą e-mail zapisu dwóch partii – do 18 
kwietnia (serwer dokonuje automatycznego zapisu partii). 

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://www.chess.com/pl


wychowanie 
fizyczne 

Wysocka Anna librus, 
platforma 
Moodle 

Materiały są umieszczane na 
platformie Moodle  

Temat: Różne formy aktywności ruchowej  przy muzyce 
- pilates -  jako forma ćwiczeń 
- praca nad stabilną pozycją ciała 
-wzmacniamy kondycję 
  Realizacja   07.04.2020  1godz 
Temat: Zasady zapobiegania otyłości 
- przyczyny otyłości 
- aktywność fizyczna  a otyłość 
Realizacja  06.04.2020 1 godz. 
Temat: Samokontrola wybranych zdolności  motorycznych wg  ISF K. 
Zuchory 
-wykonanie jednej  wybranej próby 
-samoocena 
Realizacja i wysłanie materiałów 16.04. 2020, 1 godz. 

wychowanie 
fizyczne 

Krzysztof 
Wojszko 

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

6.04.20 Temat: Dbałość o zdrowie jako główny element   
  edukacji zdrowotnej (14.00-15.00). 
7.04.20 Temat: Nie ma tego złego co by na dobre nie  wyszło 
- jak radzić sobie z problemami pozytywne,   aspekty trudnych 
doświadczeń (godz. 10.00-11.00) 
- 16.04.20 Temat: Doskonalenie poznanych ćwiczeń  gimnastycznych, 
samodzielne prowadzenie ćwiczeń   przygotowujących organizm do 
wysiłku  (godz. 14.00-15.00) 
  Ćwiczenia utrwalające oraz konsultacje online. 

wychowanie 
fizyczne  
 

Rafał 
Morozewicz  

Librus, e-mail, 
grupa klasowa,  
kontakt 
indywidualny 
z uczniem 

Materiały są umieszczone na 
platformie modle oraz są 
wysłane na e-mail każdej 
klasy 

Temat: Przepisy gry w piłkę ręczną – mechanika sędziowania, 
interpretacja i najnowsze tendencje sędziowania. – czas lekcji : 45 ‘ 
Pomoce dydaktyczne:  
 https://zprp.pl/zprp/regulaminy-i-przepisy 
file:///C:/Users/Rafał/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/I
E/LWXFQZPA/wytyczne-lipiec-2018.pdf 
Temat:  Wykorzystujemy ćwiczenia aerobiku i treningu siłowego w celu 
utraty nadmiaru tkanki tłuszczowej. – czas lekcji – 2 x 30 ‘ 
Pomoce dydaktyczne: 
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/odchudzanie/cwiczenia-

https://zprp.pl/zprp/regulaminy-i-przepisy
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/odchudzanie/cwiczenia-odchudzajace/trening-na-redukcje-tkanki-tluszczowej-plan-treningowy-dla-poczatkujacych-aa-BaZB-sNCo-A3ER.html


odchudzajace/trening-na-redukcje-tkanki-tluszczowej-plan-
treningowy-dla-poczatkujacych-aa-BaZB-sNCo-A3ER.html 
 

https://zdrowieikondycja.pl/strefa-spalania-tluszczu-mit/ 
 

https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/odchudzanie/cwiczenia-
odchudzajace/aerobik-odchudzanie-ile-kalorii-spalisz-cwiczac-aeroby-
aa-4S1p-kUc3-KEuh.html 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bBhJD8A_Lik 
Temat Lekcji: Przepisy gry w piłkę nożną – mechanika sędziowania, 
interpretacja i najnowsze tendencje sędziowania. (czas trwania lekcji : 
2x 45’ ) 
Pomoce dydaktyczne: 
file:///C:/Users/Rafał/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/I
E/G8ABQOY3/3245-Przepisy_Gry_2019_2020_Internet_Final.pdf 
 

http://www.pomorski-zpn.pl/aktualnosci/nowe-przepisy-gry-w-pilke-
nozna-201920 
Temat Lekcji: Znaczenie aktywności fizycznej w prewencji chorób 
cywilizacyjnych. (czas trwania lekcji 2x45’) 
Pomoce dydaktyczne: 
1. Uczeń wymienia choroby cywilizacyjne i ich główne przyczyny.  
2. Uczeń potrafi wyszukać informacje dotyczące znaczenia aktywności 

fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych.  
3. Uczeń przejawia dbałość o własne zdrowie i dąży do zapobiegania 

chorobom cywilizacyjnym poprzez aktywność fizyczną. 
http://www.krynica.pl/Aktywno%C5%9B%C4%87-fizyczna-kontra-
choroby-cywilizacyjne-c303.html 

 
https://www.forumzdrowia.pl/artykul/rola-wysilku-fizycznego-w-
profilaktyce-chorob-cywilizacyjnych;5728984.html  
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