
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy Ig 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 ) 

Język polski Dorota Bielicka Li brus, e - mail Materiały i zadania, linki 

zostaną przesłane na e – 
maila klasowego. 

T: „Co ma przyjść, niech przyjdzie” – przeznaczenie czy 

wybór? („Makbet” W. Szekspira). 

T: „Czy nie spadnie na nich to posądzenie?” – literacka 

psychologia zbrodni. 

T: Charakterystyka Lady Makbet. 

Obejrzenie spektaklu pt. „Makbet” w reżyserii A. Wajdy. 

Materiały zostały wysłane 24 marca. 

 

 
Język angielski 

Ewa Chlebińska 
 
 
Izabela Kuklińska 

Librus 
 
 
Librus, e-mail, sms 

materiały i zadania 
przesyłane na 
Librusa 

Temat: Ćwiczenia słowotwórcze z sufiksami 
rzeczownikowymi./2g/ 
 
Ciało i zdrowie – słownictwo: części ciała, choroby, 
leczenie. Czytanie, pisanie, słowotwórstwo – cczasy 
przyszłe, pierwszy okres warunkowy. 

Język 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). 

 Barbara Ostaszewska Librus, platforma Materiały i zadania Temat 1: określanie czasu zegarowego; polecenie 



Język rosyjski 
 

Moodle zostaną przesłane na 
librusa 

wykonania ćw. 8/65 z zeszytu ćwiczeń 

Temat 2: Свободное время 

Zapoznanie się z tekstem – podręcznik str.58 i wykonanie 
ćwiczenia 1/58 

 
 
Matematyka 

Piotr Worobiej Librus, platforma 
Moodle, klasowy 
adres e-mail 

Zadania do 
wykonania i 
materiały zostaną 
zamieszczone na 
platformie Moodle z 
pełną instrukcją 
postępowania. W 
przypadku braku 
dostępu wysłane na 
klasowy e-mail 

Temat: Przystawanie trójkątów.(2 godz.)  
Temat: Omówienie zadań sprawdzianu – geometria 
plaska pojęcia wstępne .(1godz.) 
- Materiały i zadania do wykonania z terminami 
zamieszczone będą do godzin przedpołudniowych 25.03 
na platformie Moodle. 

 
chemia 
 
 

Alicja Krupicka Librus, e-mail 
klasowy 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego 

Temat: Rodzaje substancji leczniczych. Teoria i zadania 
zostaną przesłane drogą e-mailową 

geografia Henryka Szast librus, e-mail,  

platforma edukacyjna 
materiały i zadania 

zostały  przesłane na e-
maila klasowego i 

platformę. 

Główne szlaki transportowe świata 

1. Wprowadzenie pojęć: transport (przewóz ludzi, 

towarów na odległość za pomocą środka 

przewozowego; łączność - przekazywanie informacji 

za pomocą środków masowego przekazu, 

komunikacja = transport + łączność) 

2. Podział transportu: a) ze względu na przestrzeń w 

której odbywa się (lądowy, wodny, powietrzny), b) 

ze względu na zawartość przewozową: osobowy, 

pasażerski, C) ze względu na środek przewozowy: 

kolejowy, samochodowy, zaprzęgowy, pieszy, 

samolotowy itd 

3.Charakterystyka poszczególnych gałęzi 



transportu.(te które są w podręczniku)  

Znaczenie transportu. 

Nauczyć się informacji z podręcznika,oraz 

materiałów ze strony e.podrecznik.pl, 

24loWarszawa,  zwrócić uwagę na wady i zalety 

transportu, na szybkie koleje na świecie. 
 

historia Krzysztof Rogowski Librus Elektroniczny 
kontakt 

Realizacja podstawy programowej zależna będzie od 
możliwości technicznych nauczyciela i uczniów. 
Nauczyciel nie posiada w domu służbowego komputera, 
zaś komputer prywatny jest używany przez moje własne 
dzieci, które intensywnie odbywają zajęcia on-line. 

Podstawy 
przedsiębiorczości 

Iwona Bezubik Librus 
Platforma 
edukacyjna 
junior.org.pl 

Informacja wysłana 
przez Librus. 
Zadania przesyłane 
przez uczniów za 
pomocą platformy 
FMP(wszyscy mają 
hasła i loginy) 

( zakres materiału do realizacji w danym tygodniu, inne 
ważne informacje  np. terminy zajęć, terminy wysłania 
materiałów ) 
Temat: Moje finanse 
Do 27.03 uczniowie mają wykonać i przesłać za pomocą 
platformy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości 
 rozwiązane zadania z działów: Polubić banki, Świat 
finansów, Bezpieczne finanse -( 2 godz) 

Rysunek 
architektoniczny 

Piotr Koda 
 

Librus, e-mail,  

 
materiały i zadania 

zostaną przesłane na 

e-maila klasowego, 
dziennik librus 

 

Temat: Projekt domku jednorodzinnego lub 

mieszkania-do wyboru. Projekt zawiera rzuty, 

przekroje, perspektywy – 2 rysunki, elewacje – 2 

rysunki. 

Dodatkowo skrócony opis techniczny do 

opracowanego projektu. 

Materiały wysyłane na bieżąco do konsultacji i 

wyjaśnienia. 

Dodatkowo zaproszenie do wirtualnej galerii sztuki. 
 



Wiedza o kulturze W planie w poniedziałek    

Wiedza o 
społeczeństwie 

Krzysztof Maleszewski FB  Lekcja na żywo on-line 

prowadzona na FB w 
grupie klasy 

Temat 27.03: Czym są prawa człowieka? – lekcja na żywo o 

godz. 11.00 

Religia katolicka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religia 
prawosławna 

Robert Spłowiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grażyna Karpiuk 

Librus 
(wiadomości), 
adres meilowy 
wygenerowany dla  
każdej klasy. 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja dla 
uczniów i rodziców 
na Librusie 

Materiały w postaci 
linków oraz pytań 

problemowych są 

wysyłane uczniom przez 
wiadomości w librusie 

natomiast wypowiedzi 
są odsyłane przez 

uczniów na 
wygenerowany meil 

klasowy. 
 

 
 

 
 

Librus 

Temat: Matka Chrystusa, Kościoła i każdego z nas. 
- osoba Matki Bożej w religijności chrześcijańskiej, 
sanktuaria w Polsce. Prace opisowe na ten temat. 
Temat: „Takie jest prawo miłości”. 
Jaka powinna być miłość chrześcijańska ? 
Link do artykułu księdza biblisty. Termin do 29 marca 
2020. 
 

 

Temat: Wielki Post  

- Znaczenie Wielkiego Postu 

- Wielki Tydzień 

- Wielka Środa 

- Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza) 

- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie Jezusa) 

Wychowanie 
fizyczne 

Anna Wysoka 
 
 
 
 
 
Sebastian Mydlarz 

librus, platforma 

Modle 
 

 
 

 
 

 

Librus, email 

Materiały są 
umieszczane na 
platformie Moodle  i  
librus 
 
 
Materiały oraz 
rozpiski treningowe 
wysyłam na maile 
klasowe i poprzez 
aplikację Messenger 

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. 
 
 Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem 

obciążenia własnego ciała. Elementy techniki oraz siły 

biegowej.  

Ćwiczenia rozciągające. 

(ok.30-40 min. dziennie) 
 

Godzina 
wychowawcza 

Mariola Mucha-Grabowska Librus, e-mail List do uczniów Temat: Szkoła, jaka mogłaby być 
Nie obciążam dodatkową pracą, zalecam pozytywne 



myślenie i troskę o dobry nastrój oraz dbanie o siebie i 
innych – pozostawanie w domu. 

 

 


