
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy …I g4… 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. 
 

matematyka 
 

Beata Bućko Librus, e – mail 
klasowy 

Materiały i zadania 
zostaną przesłane 
zostaną na e – maila 
klasowego 

 
T; znaczenie współczynnika kierunkowego funkcji 
liniowej. 
Wysłane 24 marca 2020 
T: Właściwości funkcji liniowej. Zadania różne. 
Materiały zostaną wysłane 26 marca. Termin realizacji 30 
marca. 

 
chemia 
 

Alicja Krupicka Librus, e-mail 
klasowy 

materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego 

Temat: Sole, budowa, nazwy. Teoria i zadania zostaną 
przesłane drogą e-mailową 

geografia 
 
 

Henryka Szast Librus, e- ail, 
platforma 
edukacyjna 

Materiały zostaną 
przesłane na e- mail 
klasowy i platformę 
edukacyjną 

T: Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia Ziemi. 
1. Różnica między plutonizmem a wulkanizmem. 
2. 2. Rodzaje intruzji magmowych i ich 

charakterystyka. 
3. Produkty erupcji wulkanicznej. 
4. Podział wulkanów ze względu na przebieg erupcji 

wulkanicznej. 
5. Jak dochodzi do trzęsień Ziemi; rodzaje trzęsień 

Ziemi (tektoniczne, wulkaniczne, 



antropogeniczne – zapadliskowe0 
6. Rozmieszczenie wulkanów i trzęsień ziemi  na 

świecie. 
(w następnym tygodniu będzie powtórzenie tematu 
1 – 3 z działu V, a w kolejnym sprawdzanie 
wiadomości przez Internet. 
Wykorzystać podręcznik: strony e- 
podręcznik24loWarszawa. Teoria i zadania są 
przesłane uczniom na kursie mudle. Zadania należy 
wykonać do 31 marca. (1godzina) 

Biologia  
 
 

Monika Zaleska - Szczygieł Li brus, e- mail Materiały zostaną 
przesłane na klasowy 
e - mail 

T: Cylk komórkowy. 
Teoria i zadania zostaną przesłane na klasowego e – 
maila 27 marca. 

Wychowanie 
fizyczne 
 
 

Katarzyna Ciepły Li brus, e – mail  Materiały i zadania 
zostaną przesłane na  
Librus. 

T:  Ruletka ćwiczeń 
- zestaw ćwiczeń sprawnościowo – wzmacniających, 
poprawiających sprawność zdrowie i samopoczucie. 
- ćwiczenia mają na celi wzmocnienie określonych partii 
mięśniowych przez dobrą zabawę (25 marca0 
T: Przepisy piłki nożnej. 
- Zapoznanie z zasadami gry w piłkę oraz stosowanie ich 
w czasie meczu 
Informacje zostaną przesłane na li brus 26 marca. 

 
Fizyka  
 

Ewa Gobcewicz Li brus, e - mail Materiały są 
przesłane na e- mail 
klasy 

T: Rozwiązywanie zadań z dynamiki. 
- powtórzenie materiału z działu bieżącego 
- rozwiązywanie zadań ze zbioru (zadania 4.1 – 4.6  
(s.158)  
- ewentualne trudności w rozwiązywaniu zadań należy 
zgłosić do piątku 27 marca 
-komentarze, wyjaśnienia lub/i pełne rozwiązania zadań 
będą wysłane na klasowego e - maila 

Rysunek 
architektoniczny 
 

Piotr Koda librus, e-mail librus, e-mail materiały i zadania zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego, dziennik librus 



 

 
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). 

Wychowanie 
fizyczne 
 

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 
25.03.2020 r. 
  
Temat: Zasady zapobiegania otyłości. 
Zagadnienia do tematu przesłane będą drogą mailową.  
Zapoznanie się z treścią materiału wymagalne będzie w 
dniu 27.03.2020 r.  
 

 
 
Wychowanie 
fizyczne 
 
 

 

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. 

 
 
Informatyka 

 

Mariusz Łapiński 

brus, e-mail, dysk 

Google, Skype 

materiały i zadania 

udostępnione na 

dysku, dostępne 

poprzez link na 

librusie, film 

25.03.2020 1 G4 1.grupa, 1 G4 2.grupa 
Temat: Kaskadowe arkusze stylów . (1h) 
 
 
Informacje o linkach, zadaniach i  ich realizacji zostaną 



instruktażowy na 

youtube 

wysłane dziennikiem li brus dzień wcześniej lub  do godz. 
900 dnia, w którym będą realizowane tematy. 
 

 
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. 

 
Język angielski  
 

Izabela Łapuć łibrus, e- mail, tel, 
whatsup 

Materiały do oceny 
mają być przesłane 
na librusem, 
materiały do kontroli 
zdjęcie  na 
whatsupie 

Temat 
Sports unit 2 - Ćwiczenia leksykalno gramatyczne. 
str 18, 19, 20,119 ponadto ćwiczenia 1.1, 1.2 
osoby którenie przesłały zadania na ocenę proszone 
są o uzupełnienie braku 

 

 
historia 
 

Krzysztof Rogowski Librus, e-mail zajęcia on-line na 
platformie Discord; dla 
osób bez dostepu do 
komputera - praca z 
podręcznikiem str. 140 
(wykonanie notatki) 

Zakres materiału - Cesarstwo bizantyjskie 

wos 
 

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

Temat 27.03: Lekcja podsumowująca - Aktywność 

obywatelska  – lekcja na żywo o godz. 12.00 

 
Religia katolicka 
 

 
Robert Sołowiej 

Librus (wiadomości), 
adres meilowy 
wygenerowany dla 

Materiały w postaci 
linków oraz pytań 
problemowych są 
wysyłane uczniom 

Temat: Matka Chrystusa, Kościoła i każdego z nas. 
- osoba Matki Bożej w religijności chrześcijańskiej, 
sanktuaria w Polsce. Prace opisowe na ten temat. 



każdej klasy. przez wiadomości w 
librusie natomiast 
wypowiedzi są 
odsyłane przez 
uczniów na 
wygenerowany meil 
klasowy. 

Temat: „Takie jest prawo miłości”. 
Jaka powinna być miłość chrześcijańska ? 
Link do artykułu księdza biblisty. Termin do 29 marca 
2020 

Język angielski 
 

Joanna laudańska Librus, platforma 
https:/liblink.pl/1rOt 
BaGpJq 

Librus, platforma 
https:/liblink.pl/1rOt 
BaGpJq 

 

 
 

    

 


